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 REZUMATUL FAZEI  PN 106/3  
 
 
 
 Prezenta lucrare reprezintă faza 3-a “Experimentări de soluţii tehnologice pe 
baza procedeelor avansate de îmbinare a materialelor compozite micro- şi 
nanostructurate “ a proiectului cu titlul „Procedee de îmbinare a materialelor 
compozite micro- şi nanostructurate”. 
 Lucrarea este structurată pe şapte capitole şi anume: 

În Capitolul 1 se prezintă aspecte privind materialele compozite structurate micro-
nanostructurate cu matrice metalică. Ca şi clasă, acestea sunt materiale extrem de 
versatile, permiţând proiectanţilor să combine proprietăţile diferite ale metalelor şi 
nemetalelor într-o singură piesă. Materialele compozite cu matrice metalică – cel mai 
frecvent se bazează pe aliaje de aluminiu, magneziu, titan sau cupru, în care se introduc 
fibre de bor, de carbon (grafit) sau ceramice (de obicei de alumină sau carburi de siliciu). 
Temperatura de lucru (uzual de cel mult 800 °C) a unui astfel de compozit este limitată de 
nivelul punctului de înmuiere sau de topire care caracterizează materialul matricei. 
Dificultatea constă în a îmbina astfel de piese între ele sau ca metale monolitice – astfel 
că a devenit evident, că procesul de îmbinare poate afecta proprietăţile materialelor 
compozite (structurate) la nivelul materialului matricei sau chiar mai adânc. 

Materialele compozite cu matrice metalică armate cu fibre se sudează prin diferite 
procedee: prin topire, presiune în puncte, explozie, etc., în funcţie de obiectivul la 
realizarea căruia sunt utilizate. A apărut tot mai mult necesitatea utilizării ca 
subansambluri separate fabricate din materiale compozite metalice, atât a îmbinărilor din 
materiale compozite între ele, cât şi a celor disimilare, de tipul compozit+materiale 
omogene (aliaje de aluminiu sau titan, oţel ş.a.). Abordarea studierii sudării materialelor 
compozite metalice se face diferenţiat, pentru fiecare caz în parte, în funcţie de tipul 
matricei şi al fibrei, de combinaţia structurală fibră-matrice etc. În general, dificultăţile 
sudării materialelor compozite constau în: 

• diferenţa mare dintre temperaturile de topire a elementelor de armare (care atinge 
uneori şi 2500ºC şi cea a matricei de ordinul 600-1700ºC); 

• conductibilităţii termice şi căldurii specifice diferite ale componentelor, ceea ce 
conduce la diferenţe între câmpurile termice şi condiţiile de cristalizare ale 
componentelor 

• rezistenţa mecanică a materialelor compozite, spre deosebire de cea a materialelor 
tradiţionale depinde de continuitatea fibrelor: dacă în procesul tehnologic de 
îmbinare a materialelor compozite se produce distrugerea acestei continuităţi, acest 
fapt este greu de compensat prin alte metode tehnologice; 

• diferenţele mari între coeficienţi de dilatare termică ai matricei şi elementelor de 
armare, ceea ce determină apariţia tensiunilor termice ridicate; 

 Capitolul 2 descrie materialele compozite cu matrice metalică. Aceste materiale  
prezintă o serie de calităţi dintre care se amintesc: proprietăţi mecanice, conductivitate 
termică şi electrică, stabilitate dimensională, capacitate de prelucrare, rezistenţă la 
aprindere ridicate, precum şi porozitate scăzută. În unele situaţii, datorită densităţii 
ridicate, fabricarea acestor compozite este destul de dificilă.  
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Perfecţionarea tehnologiilor de obţinere a materialelor compozite structurate, au 
permis dezvoltarea compozitelor cu matrice din aliaje de Ti şi Cu (Cu-Ni-Al), care au 
densităţi mici şi rezistenţe la rupere ridicate. Fragilitatea lor la rece este scăzută, la fel ca 
şi coeficientul de dilatare liniară, asigurând astfel o stabilitate dimensională a produselor 
realizate industrial. Matricea ceramică se realizează din oxizi, carburi, nitruri, boruri sau 
amestecuri ale acestora, cel mai des utilizate fiind: Al2O3, ZrO2, Si3N4, SiC, WC, CrC) 
precum şi compuşi complecşi (Al2O3·Y2O3, 3Al2O3·2SiO2, Al2O3·MgO). Rezistenţa mare la 
uzare combinată cu proprietăţile specifice foarte ridicate asigură compozitelor cu matrice 
ceramică o gamă largă de utilizare. În afară de compatibilitatea fizică, importantă e şi 
compatibilitatea chimică. Odată cu creşterea temperaturii, are loc intensificarea 
procesului de difuzie, ceea ce conduce la posibilitatea formării unor compuşi 
fragilizanţi, cu efecte negative asupra rezistenţei mecanice a materialelor 
compozite. 
În figura 3 sunt prezentate tipuri de fibre folosite la producerea materialelor compozite 
micro- 
 În Capitolul 3 se prezintă soluţii tehnologice de îmbinare pe baza procedeelor 
avansate de îmbinare a materialelor compozite. Deoarece materialele MMC (Metal Matrix 
Composites) pe bază de metale formează clasa dominantă a acestor compozite s-au 
dezvoltat foarte multe metode de îmbinare a acestora. Ele se clasifică astfel după 
procesele de fabricaţie: procese de topire, procese în stare solidă, alte procese. 

În lucrare sunt prezentate informaţii generale legate de metode de îmbinare a 
materialelor compozite: sudarea WIG şi MIG/MAG, sudarea electrica prin presiune in 
puncte, sudarea cu fascicul laser, sudarea cu fascicul de electroni, sudarea cu energie 
înmagazinată, îmbinarea prin difuziune, sudarea prin frecare inerţială, sudarea prin frecare 
cu element activ rotitor (FSW), sudarea CMT (Cold Metal Transfer), brazarea (lipirea tare), 
lipirea moale, îmbinare cu adezivi.  

În Capitolul 4 sunt prezentate experimentări de soluţii tehnologice de îmbinare a 
materialelor micro-nanostructurate pe baza procedeelor avansate. 

În scopul realizării sub formă de table cu dimensiunile 100x200x15 mm a trei sorturi 
de materiale compozite structurate cu matrice metalică pe bază de aluminiu (Al), aliaj 
CuNiAl şi aliaj CuZn (alamă) folosind ranforsanţi sub formă de pulbere coloidală de tipul 
carburii de crom (CrC) şi carburii de wolfram (WC). 
 Plăcile realizate au fost denumite: 

• Placa A – matrice Al+carbură de crom (80%Al+20%CrC) 
• Placa B – matrice CuNiAl+carbură de wolfram (82%CuNiAl+18%WC) 
• Placa C – matrice Cu-Zn (alamă) + carbură de crom (82%CuZn48+18CrC) 

 Dimensiunea pulberilor (aluminiu, alamă, CuNiAl, flux dezoxidant) au fost sub 0,15 
mm iar pulberea de ranforsanţi sub 0,001mm (stare coloidală) fiind determinate cu site 
fracţionale. Materiile prime din componenta matricelor, au fost mărunţite in prealabil prin 
aşchiere pe un strung normal. S-a urmărit asigurarea unor condiţii de prelucrare care sa 
nu permită oxidarea şpanului. Semifabricatele astfel obţinute au fost măcinate in 
continuare, pe moara planetara din figura1. Ranforsanti achiziţionaţi sub forma de pulbere 
coloidala, au fost sitaţi pe sita fracţionata din figura 2, si s-au reţinut sorturile sub 
0,001mm. 
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Figura 1.  Moara planetară de măcinare Figura 2. Sita fracţionata 
 
Programul experimental aplicat la ISIM Timişoara a urmărit atât evaluarea 

caracteristicilor chimice, structurale, mecanice cât şi realizarea unor îmbinări sudate 
omogene prin două procedee avansate (WIG, CMT) din materialele compozite structurate 
marcate cu A, B, şi C sub formă de plăci cu dimensiunile 100x200x15 mm. Microstructurile 
decelate sunt specifice matricelor ranforsate de tipul carburilor (CrC, WC) (figurile 3,4,5) 

          
Figura 3. Proba AN1 [Atac F7 500x]   Figura 4. Proba BN2 [Atac E1, 500x] Figura 5.Proba CN2 [Atac E1 
500x] 
 

Încercările de duritate HV5 s-au efectuat conform  SR EN ISO 6507-1:2006 în cinci 
zone ale secţiunii transversale ale probelor A, B şi C. Variaţia estimatorului ΔHV5 la 
probele A, B şi C este prezentată în figura 6. 
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Figura 6. Variaţia ΔHV5 = f (A, B, C) 

 Analizând valorile estimatorului ΔHV5, se observă că la toate probele analizate ele 
sunt sub valoarea de 50 % atestarea că pe zonele examinate cu au apărut durificări locale 
accentuate, riscul apariţiei rupturilor fragile fiind scăzute, cu toate că la probele B şi C s-au 
determinat durităţi ridicate (max. 167 şi 168 HV5) faţă de duritatea maximă de 24HV5 la 
proba A.  
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Încercarea la tracţiune s-a executat pe epruvetele cilindrice, conform SR EN ISO 
527-2: 2000. Variaţiile valorilor caracteristicilor de rezistenţă (Rm) de deformabilitate (A5, Z) 
ale materialelor compozite structurate A, B, C sunt prezentate în figurile 7, 8. 
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Figura 7.  Variaţia Rm = f(A, B, C) Figura 8.  Variaţia A5, Z = f(A, B, C) 
  
 Analizând variaţia Rm= f(A, B, C) se observă că materialul compozit (proba B) 
prezintă o rezistenţă mecanică ridicată (peste 430 N/mm2), materialul (proba C) are o 
rezistenţă la rupere de max. 265 430 N/mm2 iar materialul (proba A) are Rm=65 N/mm2, 
valorile specifice grupelor de compozite structurate cu matrice metalică (Al, CuNiAl, 
CuZn49).  Caracteristicile de deformabilitate (A5, Z) prezintă valori ridicate la probele A 
(A5 de 20% şi Z maxime de 62%), valori mai scăzute la proba B (A5 de max. 20% şi Z de 
maxim de 29%) şi valori foarte scăzute la proba C (A5 şi Z  sub valoarea de 1% ) atestând 
comportări distincte la deformarea plastică a materialelor compozite structurate cu matrice 
metalică. 

Încercările de încovoiere prin şoc s-au executat la temperaturile de 0ºC şi +20ºC 
conform SR EN 179-1: 2002 pe epruvete  KCU2 având canalul „U2”. Variaţiile 
caracteristicilor de tenacitate (KCU2, EL şi CBC) la probele A, B, C sunt prezentate în 
figura 9.  

 

 
Figura 9. Variaţia KCU2, EL, CBC = f(A, B, C) 

  
Caracteristicile de tenacitate cu referire la rezistenţa la încovoiere prin şoc determinată la 
temperaturile de încercare de +20°C şi 0°C au valori ridicate la probele A şi B, între 48 şi 
66  J/cm2, iar la proba C rezistenţa la încovoiere prin şoc nu depăşeşte valoarea de 



 
PN 09-160106 - Procedee de îmbinare a materialelor 
compozite micro- şi nanostructurate 

 

5/7 

4,0 J/cm2. Caracteristicile de tenacitate, EL şi CBC au valori scăzute la probele  şi C (EL 
sub 6,5% şi CBC sub 4%) iar la proba A, expansiunea laterală este de max. 24% iar 
contracţia la baza crestăturii de max. 26%, atestând faptul că proba A prezintă o 
comportare ridicată la acţiunea şocurilor mecanice, iar la plăcile B, C această comportare 
este redusă. 

De asemenea, în capitolul 4 s-a evaluat cantitativ fazele structurale prin analize de 
imagini la materiale compozite structurate. În vederea aplicării metodele specifice 
tehnicilor de evaluare calitativă şi cantitativă, în cazul analizei imaginilor digitale 
reprezentând microstructuri, este necesară o pre-procesare iniţială a acestor imagini. 
Aceste procese imagistice suplimentare sunt destinate a preprocesa (pregăti) imaginea 
pentru modulele de evaluare propriu-zisă, şi au ca obiectiv evidenţierea zonelor de interes 
din punct de vedere al conţinutului de informaţie.  

Capitolul 4 cuprinde şi tehnologii de sudare ale materialelor compozite structurate 
(variantele A, B şi C). În continuare sunt prezentate tehnologia de sudare ale materialului 
compozit 80%Al +20%CrC (varianta A). Materialul compozit 80%Al + 20 % CrC sub formă 
turnată marcaj A de 15 mm grosime şi prelucrată la 12 mm a fost îmbinat prin procedeul 
CMT -Cold Metal Transfer (131) şi WIG (141). 
Procedeul de sudare CMT (131) 
 A fost efectuată o îmbinare sudată pe o probă cu dimensiunile  
70 x 140 x 12 mm cu rost în V, cu procedeul de sudare CMT. Dimensiunile probei şi 
geometria rostului sunt prezentate în figura 11. 

 
Figura 11. Dimensiunile probei şi geometria rostului 

 
    Materialul de adaos utilizat a fost sârmă de aluminiu AlSi5/EN ISO 8273 = A : 
SAP4043, cu diametrul ø 1,2 mm.Compoziţia chimică a sârmei este: Al ≥ 93 %; Mn ≤ 0,05 
%;  
Si = 4,50 - 6,00 %; Mg ≤ 0,05 %; Fe ≤ 0,80 %; Cu ≤ 0,30 %; Ti ≤ 0,20 % şi  
Zn ≤ 0,10 %. Caracteristicile mecanice impuse ale metalului depus:Rm≥120 N/mm2; Rp0,2 ≥ 
40 N/mm2; A5 ≥ 8%. Gaz de protecţie argon (I1/EN 439). Au fost depuse patru rânduri pe o 
parte şi resudată rădăcina. Ordinea rândurilor depuse este prezentată în figura 12. 

 
Figura 12. Ordinea rândurilor depuse 

 
 Parametrii regimului de sudare şi modul de pregătire sunt prezentaţi în “Specificaţia 
preliminară a procedurii de sudare” pWPS nr. 1. 
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Procedeul de sudare WIG (141) 
 A fost efectuată o îmbinare sudată pe o probă cu dimensiunile de  140 x 70 x 12 
mm cu rost în V, cu procedeul de sudare WIG (141). Materialul de sudare utilizat, sârmă 
de aluminiu (vergele) AlMg5 / ENISO 18273-A: SAI 5356, cu diametrul ø 1,6 mm. 
Compoziţia chimică a sârmei: Al ≥ 93 %; Mn = 0,05 - 0,20%; Si ≤ 0,25 %; Mg = 4,50 - 5,60 
%, Fe ≤ 0,40 %; Cu ≤ 0,10 %; Cr = 0,05 - 0,20 %; Zn ≤ 0,10 %; Ti = 0,06 - 0,20 %. 
Caracteristicile mecanice impuse metalului depus: Rm  ≥ 240 N/mm2;  Rp0,2  ≥ 110 N/mm2; 
A5 ≥ 17%. Gaz de protecţia argon (I1/EN 439).  Au fost depuse patru rânduri pe o 
parte şi resudată rădăcina.  
 Spre exemplificare aspectul probelor B îmbinate cu procedeele avansate 
(CMT, WIG)  a materialului compozit structurat 82%CuNiAl+18%WC este 
prezentate în figurile 13. 

      
Figura 13. Probe B îmbinate 

 
 În capitolul 5 sunt prezentate aplicaţii industriale ale materialelor compozite cu 
matrice metalică şi nemetalică. Un domeniu de utilizare deosebit de important este cel 
aero-spaţial, având în vedere comportarea diferită a materialelor pe Pământ şi în spaţiul 
cosmic. În spaţiu, în funcţie de direcţia de incidenţă a radiaţilor solare, piesele sunt 
solicitate termic diferit, apărând diferenţe locale de temperatură de sute de grade. Ca 
urmare, apare distorsionarea excesivă a componentelor din compozite structurate cu 
matrice metalică (al, Cu, Ti, etc.). Ranforsarea cu fibre de carbon poate să asigure un 
coeficient de dilatare termică apropiat de zero, însă fără a modifica greutatea.  

Capitolul 6 prezintă reactualizarea paginii WEB a proiectului. 
Lucrarea se încheie cu Capitolul 7 ce prezintă principalele concluzii ale lucrării şi 
bibliografia aferentă lucrării. Dintre  concluziile lucrării se menţionează următoarele: 

• Materialele compozite structurate (micro-nanostructurate) cu matrice metalică şi 
nemetalică sunt materiale extrem de versatile, permiţând proiectanţilor să combine 
proprietăţile diferite ale metalelor si nemetalelor într-o singură piesă 

• Programul experimental aplicat la ISIM Timişoara a urmărit atât evaluarea 
caracteristicilor chimice, structurale, mecanice cât şi realizarea unor îmbinări sudate 
omogene prin două procedee avansate (WIG, CMT) din materialele compozite 
structurate marcate cu A, B, şi C 

• Microstructurile materialelor compozite structurate ale probelor A, B, C sunt 
specifice componentei de bază a matricii metalice (Al, Al-Ni-Cu, CU, CuZn48) în 
care s-au dizolvat elemente de ranforsare coloidale (carburi de Cr şi W) cu durităţi 
de minim 21 HV5 şi maxim de 165HV5 la care estimatorul durificării locale ΔHV5 nu 
depăşeşte 23,9%, atestând faptul că nu s-au dezvoltat durificări locale accentuate 
iar riscul apariţiei ruperilor fragile este scăzut 

• Rezistenţa la rupere are valori de max. 65 N/mm2 la proba A, de max. 468 N/mm2 
la proba B şi de max. 268 N/mm2 la proba C 
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• Caracteristicile de deformabilitate (A5, Z) prezintă valori ridicate la probele A (A5 de 
20% şi Z maxime de 62%), valori mai scăzute la proba B (A5 de max. 20% şi Z de 
maxim de 29%) şi valori foarte scăzute la proba C (A5 şi Z  sub valoarea de 1% ) 
atestând comportări distincte la deformarea plastică a materialelor compozite 
structurate cu matrice metalică 

• Caracteristicile de tenacitate (cu referire la rezistenţa la încovoiere prin şoc 
determinată la temperaturile de încercare de +20°C şi 0°C au valori ridicate la 
probele A şi B, între 48 şi 66  J/cm2, iar la proba C rezistenţa la încovoiere prin şoc 
nu depăşeşte valoarea de 4,0 J/cm2 

• Aplicaţiile industriale ale compozitelor structurate realizate sunt în domeniul 
fabricării de componente industriale ce asigură concomitent rezistenţă mecanică, 
tenacitate şi rezistenţă la uzare (domenii auto, aeronautic, hidrotehnic, chimic, 
petrochimic, etc). 

Lucrarea se încheie cu referinţele bibliografice aferente. 
 
 
Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru 
continuarea proiectului 
 

 Faza a treia proiectului s-a finalizat prin obţinerea de trei tipuri de materiale 
compozite structurate (80%Al+20%CrC, 82%CuNiAl+18%WC, 82%CuZn48+18%CrC) ce 
sunt utilizate în domenii de vârf datorită proprietăţilor mecanice şi chimice ridicate.  
S-au realizat experimentări pentru determinarea caracteristicilor mecanice de rezistenţă şi 
de deformabilitate (Rm, A5, Z), de tenacitate (KCU2, EL, CBC) ale celor trei tipuri de 
materiale compozite structurate cu  matrice metalică obţinute precum şi îmbinări omogene 
a acestor materiale prin procedee de sudare avansate  CMT (131) şi WIG (141), pe baza 
documentelor  „Specificaţia preliminară a procedurii de sudare” pWPS a îmbinărilor sudate 
nedemontabile.  

Se consideră că obiectivele fazei  au fost integral realizate, iar Proiectul va putea 
continua cu faza 4 „Soluţii experimentale de evaluare prin testare şi caracterizarea calităţii 
îmbinărilor nedemontabile a materialelor compozite micro- şi nanostructurate şi propuneri 
de prevederi de calificare”, cu termenul de predare 15.05.2012.   

 
Responsabil proiect,  

 
Dr. ing. Radu Alexandru Roşu 


