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Rezumatul fazei 
 
 Prezenta lucrare reprezintă faza 5-a “Elaborarea metodelor de analiză şi 
caracterizarea compozitelor micro- şi nanostructurate îmbinate aplicabile de către 
potenţialii utilizatori; evaluarea comparativă a performanţelor materialelor “ a 
proiectului cu titlul „Procedee de îmbinare a materialelor compozite micro- şi 
nanostructurate”. 
 
 Lucrarea este structurată pe nouă capitole şi anume: 

În Capitolul 1 sunt prezentate aspecte privind nanoştiinţele şi nanotehnologiile. 
Studiul nanoştiinţelor şi nanotehnologiilor se referă la un domeniu de cercetare 
fundamentală şi fundamental-aplicativă bazat pe abordarea pluridisciplinară, din punct de 
vedere al fizicii, chimiei, biologiei, matematicii şi mecanicii. Coborârea la nivelul profund, 
nanometric, al materiei, în interacţiunea dintre substanţă şi câmp, permite obţinerea unor 
materiale cu proprietăţi de excepţie şi realizarea unor componente şi sisteme de mare 
complexitate. Revoluţia marcată de această etapă nouă de cunoaştere şi dezvoltare 
tehnologică îşi extinde sfera de cuprindere în toate direcţiile inginereşti: electronică, 
chimie, metalurgie, mecanică, inclusiv prin abordarea biologică [1]. 

Pentru o dezvoltare şi o exploatare susţinută a nanoştiinţelor şi nanotehnologiilor au 
fost create noi concepte şi iniţiative multidisciplinare într-o serie de domenii specifice. 

În Capitolul 2 evidenţiate metode de fabricare a nanomaterialelor.  
În Capitolul 3 sunt prezentate caracteristicile principale ale materialelor carbonice 

nanostructurate, precum şi anumite informaţii legate de nanotuburile de carbon CNT şi 
nanowall-urile de carbon CNW. 

Cele mai avansate cercetări în domeniul materialelor nanostructurate sunt cele 
dedicate materialelor carbonice. După Inagaki, nanocarbonul este materialul carbonic a 
cărui mărime şi structura se poate controla la scară nanometrică. Nanostructurile 
carbonice sunt reprezentate de o clasa de structuri formate din atomi de carbon, cu 
dimensiunea şi formă diferită, cu scala dimensiunii (mărimii) de la câţiva nanometri până la 
sute de nanometri. Între acestea se remarcă materialele nanostructurate cu dimensiunea 
0D (quasizero dimensionale: nanoparticulele, nanodoturile, fullerenele), 1D 
(unidimensionale: nanotuburile, nanofibrele de carbon) sau 2D (bidimensionale: carbon 
nanowalls-CNW şi fâşii grafenice), Fig. 3.1. 

 
În Capitolul 4 sunt prezentate cele mai frecvente procedee de îmbinare a 

materialelor compozite dintre care amintim: 
- sudarea cu arc electric cu electrozi fuzibili şi nefuzibili; 
- sudarea plasmă; 
- sudarea electrică prin presiune în puncte; 
- sudare prin frecare; 
- sudarea cu energie înmagazinată; 
- sudarea cu laser; 
- sudarea cu fascicul de electroni; 
- brazarea, lipirea prin contact, lipirea cu adezivi. 
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Capitolul 5 evidenţiază utilizări ale materialelor nanostructurate. Nanotehnologia se 
considera importantă, deoarece va pătrunde în toate sectoarele tehnologice. Ea 
beneficiază de o abordare interdisciplinara sau "convergentă", care impune participarea 
unor specialişti din domenii extrem de variate, cum ar fi: 

a) ştiinţele fundamentale: fizică, chimie, matematică; 
b) inginerie (electronică, electrotehnică, comunicaţii, automatică, chimie, 
calculatoare, mecanică, metalurgie, aviaţie); 
c) medicină şi biologie. 
Progresul şi varietatea aplicaţiilor în energetica, mediu, sănătate depind tot mai mult 

de aportul noilor materiale, materialelor inteligente, multifuncţionale, biomateriale, 
materiale structurale, etc. O clasificare a acestor tipuri de materiale, după criteriul 
proprietăţilor ar arată ca mai jos: 

1. nanomateriale şi nanostructuri pentru aplicaţii biomedicale şi de mediu; 
2. nanomateriale şi nanostructuri cu proprietăţi funcţionale; 
3. nanopori ( în membrane ); 
4. nanostructuri( nanofibre, nanotuburi); 
5. nanoparticule (nanopulberi) 
6. nanocompozite; 
7. nanostructurate (cristale fotonice); 
8. nanomateriale magnetice; 
9. polimeri nanostructurati; 
În Capitolul 6 este prezentată comportarea la sudare a materialelor micro- 

nanostructurate.  
Programul experimental de evaluare a comportării la sudare a materialelor micro- 

nanostructurate a cuprins o serie de activităţi dintre care se amintesc: 
- Evaluarea calităţii materialelor nanostructurate  
- Execuţia îmbinărilor sudate de colţ cu materiale metalice specifice folosind 

procedeele de sudare WIG şi CMT (Cold Metal Transfer) 
- Estimarea macro- microstructurată a zonelor caracteristice îmbinărilor sudate de 

colţ realizate cu materiale nanostructurate  
- Determinarea durităţii HV5 din zonele caracteristice îmbinărilor sudate 
- Evaluarea cantitativă a fazelor structurale prin analize de imagini la materialele 

compozite nanostructurate sudabile. 
Materialele nanostructurate folosite la  experimentări au fost plăci cu dimensiunile 

100x200x15 mm, cu marcajele A, B şi C atribuite mărcilor: 
- Marcaj A, material compozit 80% Al + 20% CrC 
- Marcaj B, material compozit 82% CuNiAl + 18% WC 
- Marcaj C, material compozit 82% CuZn48 + 18% CrC 

Compoziţia chimică a materialelor compozite nanostructurate marcate A, B, C s-a 
efectuat cu aparatul INNOVIX-Systems din dotarea institutului.  

Microstructurile plăcilor  A, B şi C s-au determinat pe probe metalografice 
transversale conform EN1321 folosind microscopul optic MeF2 din dotarea institutului. 
 Atacul chimic pentru punerea în evidenţă a microstructurii corespunde CR12361. 

Placa A (proba M1) în secţiune are o microstructură formată din soluţie solidă α 
bogată în aluminiu cu particule fine de compuşi Al-Cr şi CCr plasate în soluţia solidă 
(figurile 6.1 şi 6.2). 

Placa B (Proba M2) în secţiune transversală prezintă o microstructură specifică 
aliajelor termice Cu-Ni-Al cu particule fine de compuşi intermetalici şi de carbură de 
wolfram (WC) (figurile 6.3 şi 6.4). 

Placa C (Proba M3) în secţiunea transversală are o microstructură formată din 
soluţie solidă α + β cu particule neregulate de compuşi intermetalici CuCr şi particule de 
CrC plasate în masa de bază (figurile 6.5 şi 6.6). 
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Figura 6.1: Proba M1 [Atac 

F7, 100x] 
Figura 6.2: Proba M1 [Atac 

F7, 500x] 
Figura 6.3: Proba M2 [Atac 

E1, 100x] 
Figura 6.4: Proba M2 [Atac 

E1, 500x] 

 
Figura 6.5: Proba M3 [Atac E1, 100x] Figura 6.6: Proba M3 [Atac E1, 500x]

 
Încercările de duritate HV5 conform SRENISO6507-1 determinate cu aparatul 

ZWICK 3212 din dotare, a evidenţiat durităţile probelor M1, M2 şi M3 sintetizate în tabelul 
6.2. De asemenea în tabelul 6.2 s-au trecut şi valorile estimatorului de durificare locală 
ΔHV5 calculat cu relaţia 1. 
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Din plăcile A, B, C s-au prelevat plăcuţe pentru a se realiza îmbinări sudate de colţ 
folosind parametrii de sudare din specificaţiile preliminare de sudare (pWPS) anexate 
(Anexele 2, Anexele 3, Anexele 4, Anexele 5, Anexele 6, Anexele 7, Anexele 8, Anexele 
9), iar combinaţiile de îmbinări sudate de colţ sunt specificate în tabelul 6.3. 

Capitolul 6 prezintă de asemenea modul de realizare a îmbinărilor sudate de colţ 
prin procedeul WIG respectiv CMT. 

Îmbinările sudate de colţ prin procedeul WIG au fost executate pe materiale de 
bază sub formă de plăci care au fost prelevate din plăci turnate din materiale 
nanostructurate. Plăcile au fost prelucrate prin rabotare la dimensiunile de 70x70x10 mm. 

Asamblarea probelor s-a efectuat prin prinderi provizorii. 
Asamblarea probelor, geometria rostului şi depunerea rândurilor, materialele de 

bază, materialele de adaos şi parametrii regimurilor de sudare sunt prezentate în 
″Specificaţiile preliminare a procedurilor de sudare ″ pWPS nr 1,2,3 şi 4 (Anexele 2,3,4 şi 
5). 

Îmbinările sudate de colţ prin procedeul CMT au fost executate pe materiale de 
bază sub formă de plăci care au fost prelevate din plăci turnate din materiale 
nanostructurate. Plăcile au fost prelucrate prin rabotare la dimensiunile de 70x70x10 mm. 

Plăcile în vederea sudării de colţ au fost asamblate prin prinderi provizorii. 
Asamblarea probelor, geometria rostului şi depunerea rândurilor, materialele de 

bază, materialele de adaos şi parametrii regimurilor de sudare sunt prezentate în 
″Specificaţiile preliminare a procedurilor de sudare″ pWPS nr 5,6,7 şi 8 (Anexele 6,7,8, şi 
9). 

Examinările macroscopice a îmbinărilor sudate de colţ evidenţiază aspecte 
principale privind modul de realizare a acestor îmbinări fără defecte de sudate de tipul 
fisurilor folosind procedeele avansate de sudare WIG şi CMT. În continuare se vor 
prezenta câteva macrostructuri ale acestor tipuri de materiale nanostructurate (Figurile 
6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14). 
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Figura 6.7  

Proba M1 [Atac F1] 
Figura 6.8  

Proba M2 [Atac E1] 
Figura 6.9  

Proba M3 [Atac E1] 
Figura 6.10  

Proba M4 [Atac E1] 

  
Figura 6.11  

Proba M5 [Atac E1] 
Figura 6.12  

Proba M6 [Atac E1] 
Figura 6.13  

Proba M7a [Atac E1] 
Figura 6.14  

Proba M8 [Atac E1] 
 
Examinările microscopice efectuate conform SREN 1321 în zonele caracteristice 

îmbinărilor sudate de colţ realizate prin procedeele de sudare WIG şi CMT evidenţiază o 
serie de tipuri de microstructuri 

Durităţile HV5 determinate conform SRENISO6507-1: 2006 şi SRENISO9015-1: 
2011 în zonele caracteristice îmbinărilor sudate de colţ (ZIT, SUD) sunt sintetizate în 
tabelul 6.4. De asemenea în tabelul 6.4 s-au trecut şi valorile estimatorului de durificare 
locală calculat cu relaţia [1]. 

Variaţia estimatorului de durificare locală a sudurilor probelor analizate este 
prezentată în figura 6.23. 
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Figura 6.23. Variaţia ΔHV5 pe sudurile probelor sudate din materiale nanostructurate 

 
Analizând variaţia estimatorului de durificare locală ΔHV5 se observă că valoarea 

cea mai mare a acestui estimator de 23,61 % atestă o tendinţă de durificare locală a 
materialului compozit nanostructurat, de tip 82%CuNiAl+18%WC sudat cu sârmă de tip 
LNMNiFe. 

Procedura imagistică, realizată pe baza modulelor disponibile în pachetul software 
open-source ImageJ, a constat în: 

- preprocesarea imaginilor digitale preluate de la microscop, în vederea evidenţierii 
zonelor de interes pentru determinarea procentuală a constituenţilor; 

- binarizarea imaginilor preprocesate, în vederea determinării cantitative efective a 
distribuţiilor procentuale; 

- analizarea histogramei imaginilor binarizate pentru determinarea efectivă a 
numărului de pixeli albi/negrii şi determinarea procentuală a elementelor constituente 
reprezentate prin pixelii imaginii. 
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Capitolul 7 realizează evaluarea comparativă a performanţelor materialelor 
compozite nanostructurate analizate din care s-au realizat îmbinări sudate cap la cap şi de 
colţ. 

Îmbinările sudate cap la cap realizate din materialele compozite nanostructurate au 
fost supuse unor evaluări comparative referitoare la: 

- Compoziţia chimică a sudurilor 
- Examinări macro- microscopice 
- Încercări de duritate HV5 

La baza acestei evaluări au stat rezultatele experimentale obţinute în fazele 
PN106/4 şi PN106/5, ce sunt specifice atât îmbinărilor sudate cap la cap cât şi a 
îmbinărilor sudate de colţ. 

Rezultatele compoziţionale ale sudurilor celor două tipuri de îmbinări sudate sunt 
sintetizate în tabelul 7.1, iar fiecare valoare din tabelul 7.1 reprezintă media  unei analize 
efectuate. 

 
Tabelul 7.1 

Sudură cap 
la cap 

Sudură 
de colţ 

Material 
de adaos 

Compoziţia chimică în procente 
Al Mg Si Mn Cu Zn 

A1 - AlMg5 95,44 4,3 0,11 0,15 - - 
- M1 AlMg5 95,15 4,68 0,13 0,12 - - 
- M5 AlMg5 94,90 4,92 0,15 0,12 - - 

B2 - CuAl8 7,79 0,13 - 0,24 90,12 1,29 
C1 - CuAl8 8,01 0,14 - 0,20 90,17 1,13 
- M6 CuAl8 7,06 0,23 0,27 0,18 88,78 1,48 

 
Lipsa prezenţei de fisuri în sudurile îmbinărilor materialelor compozite 

nanostructurate atestă faptul că procedeele de sudare WIG şi CMT s-au derulat la 
parametrii specifici corespunzători ciclurilor termice de sudare aplicate în timpul încălzirii şi 
răcirii. 

Examinările microscopice efectuate atât pe probele sudate cap la cap cât şi pe cele 
de colţ cu aliaje marca AlMg5 folosind procedeele de sudare WIG şi CMT au evidenţiat în 
sudură microstraturi formate din soluţii solide α bogate în aluminiu cu particule fine de 
compuşi intermetalici plasaţi pe masa de bază (Figura 7.7, Figura 7.8, Figura 7.9). 

Existenţa structurii dendritice grobe la proba M6 ne arată că procesul de solidificare 
a sudurii s-a produs cu o viteză superioară sudurilor de la probele B2 şi C1 realizate prin 
procedeul CMT, iar ciclul de răcire la proba M6 (de colţ) este tridimensional cu viteza de 
răcire superioare celor  cap la cap. 

Pe baza încercărilor de duritate HV5 efectuate pe zonele caracteristice îmbinărilor 
sudate cap la cap şi de colţ realizate prin procedeele de sudare WIG şi CMT aplicate 
materialelor compozite nanostructurate marcate A1, M1, M5, B2, C1 şi M6 s-au determinat 
prin calcul cu relaţia (1), valorile estimatorului de durificare structură ΔHV5 între zone 
caracteristice (SUD, ZIT,MB) (Tabelul 7.2). 

Capitolul 8 prezintă reactualizarea paginii WEB a proiectului. 
Lucrarea se încheie cu Capitolul 9 ce prezintă principalele concluzii ale lucrării şi 

bibliografia lucrării. Dintre concluziile lucrării se menţionează următoarele: 
• Compoziţiile chimice determinate sunt în concordanţă cu tipul materialelor prime 

folosite la fabricarea plăcilor nanostructurate conform Buletin de analiză nr. 
145/24.09.2012 emis de SUDOTIM Timişoara. 

• Analizând valorile estimatorului ΔHV5 se observă că valoarea maximă obţinută la 
proba B (M2) este de 18% mult sub valoarea de 50%, practic aceste materiale 
nanostructurate nu prezintă fenomene de durificare locală, iar riscul de apariţie de 
rupere fragilă este mult diminuat. 
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• Lipsa prezenţei de fisuri în sudurile îmbinărilor materialelor compozite nanostructurate 
atestă faptul că procedeele de sudare WIG şi CMT s-au derulat la parametrii specifici 
corespunzători ciclurilor termice de sudare aplicate în timpul încălzirii şi răcirii. 

• Analizând variaţia cantitativ procentuală ale structurilor şi compuşilor intermetalici 
determinate prin analiza de imagini se observă că atât la procedeul de sudare WIG cât 
şi la procedeul de sudare CMT, valorile determinate sunt apropiate, ceea ce confirmă 
dezvoltarea normală a componenţilor structurali prin răcirea specifică procedeului de 
sudare aplicată. 

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

Lucrarea reprezintă faza finală a contractului PN106/2012 şi se consideră că 
obiectivele  proiectului au fost realizate integral. 

 
 
 

Responsabil proiect,  
 

Drd. ing. Sergiu-Valentin Galaţanu 


