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Rezumatul fazei 1 
 
 Prezenta lucrare reprezintă faza 1-a “Depunerea şi caracterizarea straturilor 
amorfe obţinute prin diferite metode de pulverizare termică“ a proiectului cu titlul 
„Dezvoltarea de noi materiale avansate prin depunere de straturi amorfe prin 
pulverizare termică”. 
 
 Lucrarea este structurată pe şase capitole şi anume: 
 În Capitolul 1 se prezintă particularităţile materialelor avansate realizate prin 
procedee de depunere prin  pulverizare termică accentuandu-se asupra depunerilor de 
straturi amorfe.  În ultimul timp, cercetătorii depun eforturi pentru obţinerea unor 
materiale care să reziste în condiţii extreme de mediu şi să îşi păstreze totodată 
proprietăţile impuse. Ȋn industrie există o nevoie tot mai mare de a reduce sau controla 
coroziunea, din mai multe motive: pentru a extinde durata de viaţă a maşinilor, pentru a 
produce motoare şi dispozitive mai eficiente, pentru a dezvolta noi produse avansate, 
pentru a conserva resursele materiale limitate, pentru a economisi energie şi pentru 
ȋmbunătăţirea sigurantei. De-a lungul timpului, aceste obiective au fost realizate prin 
modificări dimensionale  şi  prin selectarea unor materiale mai performante.  

Suprafaţa este cea mai importantă parte din componentele inginereşti, aici apar 
cele mai multe defecte, în special cele cauzate de coroziune. Suprafaţa poate avea, de 
asemenea atribute funcţionale importante, nu se limitează doar la proprietăţi chimice şi 
mecanice, ci şi caracteristici termice, electronice, magnetice şi optice care influenteaza 
alegerea materialului. 

Utilizarea pe scară tot mai largă a materialelor metalice amorfe se datorează 
unor combinații de proprietăţi excelente: duritate, rezistenţă mecanică şi ductilitate 
superioară materialelor metalice cristaline şi rezistenţă foarte mare la coroziune. Aliajele 
amorfe pe bază de Fe sunt considerate a fi extrem de viabile ȋn utilizarea lor ca şi 
straturi de acoperire, datorită temperaturii de cristalizare ridicate, rezistenţă la coroziune 
superioară şi o bună rezistenţă la uzare, proprietăţi magnetice deosebite şi cost relativ 
scăzut. 

Ȋn practică au fost utilizate mai multe metode pentru depunerea aliajelor amorfe, 
cea mai întâlnită fiind pulverizarea termică. Cele mai utilizate procedee de pulverizare 
termica folosite la depunerea straturilor amorfe sunt: pulverizarea cu flacară de mare 
viteză (HVOF) şi pulverizarea cu plasmă in atmosteră (APS). 
 În Capitolul 2 este descrisă tehnologia de producere a straturilor prin pulverizare 
termică în jet de plasmă. Pulverizarea termică a materialelor este o metoda cunoscută 
în industrie încă din anul 1910 (dr. Schoop, Elveţia), care constă în proiectarea unui jet  
 



  PN 09 -160109 - Dezvoltarea de noi materiale avansate 
prin depunere de straturi amorfe prin pulverizare 
termică 

 

 - 2 -

 
de particule topite ale unui material asupra unei suprafeţe, atât în scopul realizării unor 
straturi rezistente la uzare, cât şi în scopuri din cele mai diverse.  

ProcedeuI de pulverizare termică cu jet de plasmă completează procedeele 
clasice şi se aplică şi gamei de materiale performante cu puncte de topire ridicate. În 
principiu, procedeul constă în trecerea materialului de adaos sub forma de pulbere (mai 
rar sârmă), prin jetul de plasmă obţinut prin amorsarea unui arc  electric între electrodul 
de wolfram (-) şi ajutajul de cupru al generatorului de plasmă (+). Datorită temperaturii 
înalte materialul se topeşte şi este antrenat de jetul de gaz spre piesa de prelucrat. 
Particulele ajunse pe suprafaţa piesei, în stare plastică, aderă pe aceasta. 

Materialele folosite pentru experimentări au fost aluminiul ca substrat, datorită 
conductivităţii termice ridicate şi ca material de depunere pulberi cu o compoziţie 
chimică favorabilă amorfizării. S-au folosit trei tipuri de pulberi cu compoziţia chimică 
prezentată în tabelul 1. 

Tabelul 1: Compoziţia chimică a pulberilor utilizate 
Nr. crt. Material depunere Marcaj  

1 Fe80B20 A1 
2 Fe60Ni20B20 A2 
3 Fe45Cr14Mn7Mo2W1B17P12Si2 A3 

 
 În urma procedeului de pulverizare termică în jet de plasmă s-au obţinut depuneri 

de straturi cu grosimi intre 72 – 86 µm (figura 1). 
 

 
Figura 1: Grosimea straturilor depuse 
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În Capitolul 3 este prezentată  caracterizarea chimică, structurală şi mecanică a 

straturilor depuse. Programul experimental aplicat pentru evaluarea calităţii straturilor 
depuse a cuprins o serie de analize, examinări structurale şi încercări mecanice 
specifice şi anume: analize chimice, examinări macro-microstructurale şi încercări de 
duritate HV0,2.  
 În figurile 7, 8 lşi 9 sunt prezentate microstructurile straturilor depuse (A1, A2, 
A3). 
 

  
   Figura 2. Proba A1 100x     Figura 3. Proba A2, 100x       Figura 4. Proba A3, 100x 

 
 Analizând microstructuriile prezentate se remarcă în structură prezenţa oxizilor şi 
porilor care nu pot fi evitaţi în timpul depunerii deoarece procesul decurge în condiţii 
atmosferice. Pe microstructurile analizate nu s-au observat microfisuri. 

Variaţiile estimatorului de durificare HV0,2 sunt prezentate în figura 5. 
 

 
Figura 5. Variaţia HV0,2  
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Analizând variaţia estimatorului de durificare locală HV0,2 se observă că 

valoarea cea mai mare a acestuia, de 15,42 % este sub valoarea de 50 %, riscul 
durificării locale fiind foarte redus. 

Evaluarea cantitativă a microstructurilor straturilor depuse s-a realizat pe baza 
analizei imagistice. Analiza imagistică s-a efectuat pentru determinarea distribuţiei 
procentuală a fazelor constituente în cazul probelor enumerate (utilizând sistemul 
software Open-Source ImageJ).  

Rezultatele examinărilor structurale şi a încercărilor mecanice sunt prezentate în 
anexele lucrării.  

În Capitolul 4 este prezentat comportamentul la coroziune al straturilor depuse. 
Comportamentul la coroziune al straturilor depuse (A1, A2, A3), cât şi a materialului de 
bază (A0) s-a testat electrochimic în 3,5 % NaCl, utilizând o celulă electrolitică şi un 
potenţiostat/galvanostat PGP201. Curbele de polarizare ale probelor testate sunt 
prezentate în figura 6. 

 
Figura 6: Curbele de polarizare ale probelor testate în 3,5 % NaCl 

In urma comparării valorilor potenţialului de coroziune Ecorr pentru probele 
testate potenţiostatic se observă ca  au fost deplasate de la -0,775 [V] la -0,732 [V]. O 
deplasare a valorilor Ecorr la valori mai pozitive indică de asemenea o îmbunătăţire a 
comportamentului la coroziune straturilor depuse, proba A2 având cea mai bună 
rezistenţă la coroziune. 

Capitolul 5 prezintă întocmirea paginii WEB a proiectului. 
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Lucrarea se încheie cu Capitolul 6 ce prezintă principalele concluzii ale lucrării şi 

bibliografia aferentă lucrării. Dintre  concluziile lucrării se menţionează următoarele: 
- Straturi cu structură amorfă se pot obţine prin metoda de pulverizare în jet de 

plasmă. Materialele folosite pentru experimentări au fost aluminiul ca substrat, 
datorită conductivităţii termice ridicate şi ca material de depunere pulberi cu o 
compoziţie chimică favorabilă amorfizării, marcate A1, A2 şi A3. S-a elaborat o 
specificaţie tehnică pentru procedeul de pulverizare în jet de plasmă. 

- Straturile depuse au fost investigate din punct de vedere structural prin analize 
chimice examinări macro – microstructurale  şi prin încercări de microduritate 
HV0,2. Analizând microstructuriile straturilor depuse s-a remarcat în structură 
prezenţa oxizilor şi porilor care nu au putut  fi evitaţi în timpul depunerii deoarece 
procesul a decurs în condiţii atmosferice. Pe microstructurile analizate nu s-au 
observat microfisuri. 

- Comportamentul la coroziune al straturilor depuse (A1, A2, A3), cât şi a 
materialului de bază (A0) s-a testat electrochimic în 3,5 % NaCl, utilizând o celulă 
electrolitică şi un potenţiostat/galvanostat PGP201. Analizând vitezele de 
coroziune se observă o creştere a rezistenţei la coroziune a straturilor depuse faţă 
de materialul de bază. La fel ca în cazul microdurităţii, cea mai accentuată creştere 
s-a obţinut în cazul depunerii A2. 

- Cercetările cu raze X privind evaluarea microstructurilor straturilor depuse vor 
permite stabilirea unui grad de amorfizare ce va putea defini natura acestor 
microstraturi. 

 Faza întâi a proiectului s-a finalizat prin depunerea de straturi, testarea şi 
caracterizarea calităţii acestora. Se consideră că obiectivele fazei  au fost integral 
realizate, proiectul continuând cu faza 2 „Realizarea de straturi dure prin retopirea 
materialelor amorfe”. 

 
Responsabil proiect,  
ing. Dragoş Buzdugan 


