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Rezumatul fazei 4 
 
 Prezenta lucrare reprezintă faza 4-a  “Soluţii experimentale de evaluare prin 
testare şi caracterizarea calităţii îmbinărilor nedemontabile a materialelor 
compozite micro- şi nanostructurate şi propuneri de prevederi de calificare “ a 
proiectului cu titlul „Procedee de îmbinare a materialelor compozite micro- şi 
nanostructurate”. 
 
 Lucrarea este structurată pe şase capitole şi anume: 
 Capitolul 1 prezintă aspecte privind materialele compozite nanostructurate.  
Materialele compozite nanostructurate sunt materiale performante ce sunt alcătuite 
dintr-o faza rezistenta si rigida (fibre) dispersata intr-o matrice ductila. Compozitele 
nanostructurate au caracteristic faptul că proprietăţile celor două componente sunt 
complementare iar proprietăţile ansamblului fiind superioare proprietăţilor 
componentelor individuale. Participante la formarea unui compozit nanostructurat nu 
trebuie să fie obligatoriu in număr de două, dar materialele componente trebuie să 
asigure o compatibilitate cristalografică şi stabilirea unei legături fie prin existenta unei 
solubilităţi parţiale (sau posibilitatea formarii unei alte faze cu miscibilitate parţială cu 
componentele), prin mecanismul difuziei, sau prin cel al fenomenelor de suprafaţă. 
Proprietăţile compozitului nanostructurat se bazează pe un transfer al solicitării de la 
matricea ductilă la fibra dură. Matricea îndeplineşte două roluri, pe de o parte asigură 
transferul solicitărilor mecanice fibrelor, pe de altă permite încorporarea fibrelor. 
Metodele de obţinere cuprind procedee de incorporare indirecta a fibrelor (fibrele sunt 
preparate separat ) si incorporare directa. Indirect se poate realiza incorporarea fibrelor 
fie prin lipire, prin infiltrare, prin metalurgia pulberilor, depunere electrolitica a matricei 
in jurul fibrelor, depunere chimică sau deformarea plastică a matricei. 
 Materiale ale viitorului, datorită obţinerii relativ lejere, a inepuizabilităţii 
materialelor ce se constituie în materii prime şi nu în ultimul rând al robusteţii lor, 
compozitele sudate/lipite nanostructurate, reprezintă obiectul de cercetare a 
numeroase domenii tehnice, după cum acestea sunt beneficiare ale utilizării lor: 
industria aerospaţială, fabricarea articolelor sportive, industria mecanică şi electrică, 
fabricarea dispozitivelor medicale, etc. 
 În Capitolul 2 sunt  prezentate soluţiile experimentale privind realizarea de 
îmbinări nedemontabile de materiale compozite nanostructurate folosind atât procedeul 
de lipire cu adezivul K8 cât şi procedeele de îmbinare prin sudare WIG (141) şi 
CMT(131). La baza realizării îmbinărilor nedemontabile de materiale compozite 
nanostructurate a fost folosit un adeziv K8 recomandat pentru lipirea tare a materialelor 
ce face parte din clasa răşinilor epoxidice de polimerizare controlată în domenii stricte 
de temperatură (până la 170°C). 
Materialul compozit 80%Al + 20 % CrC sub formă turnată marcaj A de 15 mm grosime 
şi prelucrat la 12 mm a fost îmbinat prin procedeul de sudare WIG (141). Materialul de 
sudare utilizat a fost sârmă de aluminiu (vergele) marca AlMg5 / EN ISO 18273-A: SAI 
5356, cu diametrul ø 1,6 mm. Aspectul macroscopic al probei sudate prin procedeul 
WIG este prezentat în figura 1. Îmbinarea sudată nu a prezentat defecte de sudare de 
tipul fisurilor. Aspectul macroscopic al probei sudate prin procedeul CMT este 
prezentat în figura 2. Materialul de adaos utilizat a fost sârmă de aluminiu AlSi5/EN 
ISO 8273 = A : SAP4043, cu diametrul ø 1,2 mm. 
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Figura  1. Aspectul macroscopic al 
compozitului îmbinat (A1 prin metoda 

WIG 

Figura  2. Aspectul macroscopic al 
compozitului îmbinat (A2) prin metoda 

CMT 
 
 Materialul compozit 82%CuNiAl + 18%WC a fost turnat sub formă de plăci de 14 
mm sudat atât prin procedeul WIG (141)  folosind materialul de adaos  sârmă cu ø 
1,6 mm  EN ISO 24373/SCu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2) (figura 3) cât şi procedeul 
CMT (131) folosind materialul de adaos sârmă de bronz marca CuAl8 / AWS A5.7 
ERCuA1-A1,  DIN 1733 SG-Cu A1.8, cu ø 1,2 mm (figura 4) 
 

 
Figura  3. Aspectul macroscopic al 

compozitului (B1) îmbinat prin metoda 
WIG 

Figura  4. Aspectul macroscopic al 
compozitului (B2) îmbinat prin metoda CMT

 
 
 Material compozit 82%CuZn48 + 18%CrC sub formă turnată de 14mm mm 
grosime a fost îmbinat prin procedeul WIG (141) (figura 5) şi prin procedeul CMT (131) 
(figura 6. Materialul de adaos utilizat pentru îmbinarea prin metoda WIG a fost sârmă 
de bronz CuAl8/AWS A5.7, DIN 1733 SG-CuAl8 cu ø 1,2 mm cu gazul de protecţie 
argon (I1/EN ISO 14175). Materialul de adaos utilizat în cazul metodei CMT a fost 
sârmă de bronz CuSi3/DIN 1733 EL-CuSi3 cu Ø 1,2mm.   
 

 

Figura  5. Aspectul macroscopic al 
compozitului (C1) îmbinat prin metoda 

WIG 

Figura  6. Aspectul macroscopic al 
compozitului îmbinat (C2) prin metoda CMT
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 În Capitolul 3 este prezentată  caracterizarea chimică, structurală şi 
mecanică a îmbinărilor sudate nedemontabile din materiale compozite 
nanostructurate 
Programul experimental aplicat pentru evaluarea calităţii îmbinărilor sudate 
nedemontabile din materiale compozite nanostructurate a cuprins o serie de analize, 
examinări structurale şi încercări mecanice specifice şi anume: analize chimice, 
examinări macro-microstructurale, încercări de duritate HV5, încercări la tracţiune, 
încercări la încovoiere prin şoc,  Rezultatele experimentale obţinute vor sta la baza 
calificării procedeelor de sudare (WIG, CMT) la variantele de materiale compozite 
nanostructurate: Compozit A (80 % Al + 20 % CrC), Compozit B (82 % CuNiAl + 18 % 
WC), Compozit C (82 % CuZn48 + 18 % CrC. 
 În figurile 7, 8 şi 9 sunt prezentate microstructurile sudurilor celor trei îmbinări 
compozite nanostructurate (A, B, C). 
 

   
Figura 7. Proba A1,  

SUD, 100x 
Figura 8. Proba B1,  

SUD, 100x 
Figura 9. Proba C1,  

SUD 100x 
 
 Variaţiile estimatorului de durificare ΔHV5 funcţie de procedeele de sudare a 
materialelor compozite nanostructurate sunt prezentate în figurile 10 şi 11. 
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Figura 10. Variaţia ΔHV5 = f (procedee de 
sudare) între zonele SUD - ZIT 

Figura 11. Variaţia ΔHV5 = f (procedee de 
sudare) între zonele ZIT - MB 

 
 Analizând variaţia ΔHV5 funcţie de procedeul de sudare între zonele SUD şi ZIT 
(figura 10) se obţine ca la sudarea WIG a probelor A1 şi B1 apar durificări structurale 
locale (ΔHV5 este peste 50 %), la proba C1 acest estimator are valoarea de 35 %. La 
sudarea CMT, toate valorile estimatorului sunt sub valoarea de 50 %, riscul durificării 
locale este redus. 
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 Variaţia estimatorului ΔHV5 determinat între ZIT şi MB (figura 11) evidenţiază 
valori scăzute ale acestui estimator cuprinse între 23,0 % şi 31,4 % în cazul probelor 
A1, B1, C1 sudate WIG şi între 5,10 % şi 22,1 % la probele A2, B2, C2 astfel riscul 
durificărilor locale şi a dezvoltării ruperilor fragile este foarte redus.  
 În figura 12 se prezintă variaţia rezistenţei la tracţiune (Rm) determinată pentru 
îmbinările sudate realizate cu diferite materiale compozite şi materiale de adaos.  
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Figura 12 Variaţia Rm=f(epruveta sudată) 

 Analizând variaţia rezistenţei la tracţiune Rm se observă că îmbinările sudate 
realizate cu materiale compozite nanostructurate pe bază de Al şi Cu prin sudare WIG 
şi CMT pot asigura o rezistenţă mecanică cu valori minime ale lui Rm în aplicaţiile 
industriale ce folosesc aceste tipuri de îmbinări sudate. Toate epruvetele încercate la 
tracţiune (cu excepţia epruvetei B2) s-au rupt în materialele de bază, epruveta B2 cu 
ruperea în sudură (SUD) are valoarea lui Rm de max. 353 N/mm2, apropiată de 
valoarea de 390 N/mm2 impusă la materialul de adaos CuAl8.  
 Variaţia energiei de rupere KCU2 funcţie de procedeele de sudare aplicate la 
realizarea îmbinărilor materialelor compozite este prezentată în figura 13.  
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Figura 13. Variaţia KCU2 = f(procedee de sudare) 

 La sudarea WIG, energiile de rupere KCU2 au valori distincte, ridicate la 
îmbinarea sudată A (între 47 şi 51J) medii la îmbinarea B (între 27 şi 35J) şi scăzute la 
îmbinarea C (max. 4J), atestând comportări diferite ale tenacităţii îmbinărilor sudate.  
 La sudarea CMT, îmbinarea (B) are o tenacitate ridicată  cu valori ale energiei 
de rupere KCU2 cuprinse între 79 şi 96J, celelalte îmbinări au valori scăzute ale 
energiei de rupere cuprinse între 7 şi 19J la îmbinarea A şi de max 3J la îmbinarea C.  
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 Caracteristicile de tenacitate expansiunea laterală (EL) şi contracţia la baza 
crestăturii (CBC) au valori distincte şi sunt în funcţie de valorile energiei de rupere, 
astfel valoarea maximă a expansiunii laterale nu depăşeşte valoarea de 4,44% iar 
contracţia la baza crestăturii are o valoare maximă de 7% ceea ce demonstrează o 
capacitate de deformare plastică la vârful crestăturii din suduri neuniformă cu riscuri 
ridicate de apariţie a ruperilor fragile. 
 Evaluarea cantitativă a microstructurilor zonelor caracteristice îmbinărilor sudate 
s-a realizat pe baza analizei imagistice, a microstructurilor îmbinărilor sudate. Analiza 
imagistică s-a efectuat pentru determinarea distribuţiei procentuală a fazelor 
constituente în cazul probelor enumerate. În acest sens s-au avut în vedere 
următoarele categorii de procesare imagistică (utilizând sistemul software Open-
Source ImageJ).Programul experimental de evaluare  a caracteristicilor structurale şi 
mecanice ale îmbinărilor lipite din materiale compozite nanostructurate a urmărit 
obiectivele stipulate la evaluarea calităţii îmbinărilor sudate.În timpul procesării 
mecanice (prelevare piese şi  epruvete) îmbinările lipite s-au deteriorat prin ruperea 
zonelor lipite şi practic nu s-a mai putut efectua prelevarea probelor şi epruvetelor. 

În Capitolul 4 sunt prezentate prevederile de calificare a tehnologiilor de 
sudare/lipire a materialelor compozite nanostructurate 

În vederea calificării tehnologiilor de sudare/lipire a materialelor compozite 
nanostructurate au fost întocmite documente conform Normelor europene specifice la 
fiecare document în parte: 

• Specificaţii ale procedurilor de sudare preliminare (pWPS1, pWPS2, pWPS3, 
pWPS4, pWPS5, pWPS6) 

• Specificaţii ale procedurilor de lipire preliminare (pSPL1, pSPL2, pSPL3) 
Pe baza acestor documente au fost realizate îmbinări sudate şi lipite care în 

urma examinării vizuale nu au prezentat defecte de sudare/lipire.  
Lipsa acestor defecte a arătat că îmbinările sudate sunt corespunzătoare şi au 

fost supuse programului experimental de calificare a tehnologiilor de sudare/lipire. 
Programul experimental a prevăzut activităţile: 

• Prelevarea unei probe de analiză chimică pe zona sudurii  
• Prelevarea a două epruvete rotunde  de tracţiune cu zona calibrată în sudură 
• Prelevarea unei probe metalografice pentru examinări structurale a zonelor 

caracteristice şi încercări de duritate HV5 
• Prelevarea a trei probe pentru încercarea de încovoiere prin şoc cu crestătura U 

plasată în sudură 
Rezultatele examinărilor structurale şi a încercărilor mecanice sunt prezentate în 

„Procesele verbale de calificare a procedurilor de sudare” anexate lucrării.  
Capitolul 5 prezintă reactualizarea paginii WEB a proiectului. 
Lucrarea se încheie cu Capitolul 6 ce prezintă principalele concluzii ale lucrării 

şi bibliografia aferentă lucrării. Dintre  concluziile lucrării se menţionează următoarele: 
• Realizarea îmbinărilor sudate nedemontabile omogene din materiale compozite 

nanostructurate (A, B, C) a avut la bază aplicarea procedeelor de sudare 
avansate (WIG şi CMT) cu respectarea parametrilor de sudare din Specificaţiile 
de sudare întocmite 

• Examinările structurale (macro-microscopice) pun în evidenţă atât forma 
îmbinărilor sudate cât şi microstructurile zonelor caracteristice (MB, ZIT, SUD) 
materialelor compozite nanostructurate cu durităţile HV5 la valorile: la materialul 
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A între 22 şi 59 HV5, la materialul B între 152 şi 283 HV5, la materialul C între 
156 şi 265 HV5 

• Rezistenţa la tracţiune Rm  a îmbinărilor sudate realizate din materialele 
compozite nanostructurate pe bază de Al şi Cu prin sudare WIG şi CMT variază 
între 72 N/mm2 şi 387 72 N/mm2 , practic îmbinările sudate analizate pot asigura 
o rezistenţă mecanică corespunzătoare în aplicaţiile industriale specifice.  

•  La sudarea WIG, energiile de rupere KCU2 au valori distincte, ridicate la 
îmbinarea sudată A (între 47 şi 51J) medii la îmbinarea B (între 27 şi 35J) şi 
scăzute la îmbinarea C (max. 4J), atestând comportări diferite ale tenacităţii 
îmbinărilor sudate 

• La sudarea CMT, îmbinarea are o tenacitate ridicată  cu valori ale energiei de 
rupere KCU2 cuprinse între 79 şi 96J, celelalte îmbinări au valori scăzute ale 
energiei de rupere cuprinse între 7 şi 19J la îmbinarea A şi de max 3J la 
îmbinarea C 

• Analiza distribuţiilor procentuale prin analiza imagistică ale matricelor structurale 
şi ale particulelor fine din sudurile îmbinărilor materialelor compozite 
nanostructurate permite evaluarea omogenităţii structurale ale acestora, fiind 
ridicată la îmbinarea A, medie la îmbinare B şi scăzută la îmbinarea C 

 
 Faza a patra a proiectului s-a finalizat prin testarea şi caracterizarea calităţii 
îmbinărilor nedemontabile a materialelor compozite micro- şi nanostructurate şi 
propuneri de prevederi de calificare. 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 îmbinate. Se 
consideră că obiectivele fazei  au fost integral realizate, proiectul continuând cu faza 5 
(faza finală) „Elaborarea metodelor de analiză şi caracterizarea compozitelor 
nanostructurate îmbinare aplicabile de către potenţialii utilizatori; evaluarea 
comparativă a performanţelor materialelor”. 

 
Responsabil proiect,  

 
Dr. ing. Radu Alexandru Roşu 


