
 Program Nucleu PN 16 08 
Proiect PN16 08‐301‐ Procese, tehnologii de texturare și prelucrări superficiale cu fascicul laser 

pentru aplicații avansate 

PN16 08‐301‐1 

Faza  1  ‐  Stadiul  actual  cu  privire  la  procesele  și  tehnologiile  de  realizare  a  straturilor 
funcționale. Concepție ajustări funcționale instalație experimentală PLD. 

1. Rezumatul fazei:  
Prima  fază  a proiectului  cu  titlul  ” Stadiul actual  cu privire  la procesele  și  tehnologiile de 
realizare  a  straturilor  funcționale.  Concepție  ajustări  funcționale  instalație  experimentală 
PLD.” a avut drept obiective: realizarea unui studiu cu privire la materiale și procese clasice 
și avansate utilizate  la  realizarea de procesări  superficiale  și obținerea de noi materiale  și 
straturi (multi)funcționale precum și identificarea de soluții și concepție ajustări funcționale 
instalație experimentală PLD existentă. 
 
Pornind de  la  faptul  recunoscut  că  avarierea  în  exploatare  a majorității  componentelor  / 
pieselor  mecanice  este  cauzată  în  cele  mai  multe  cazuri  de  acțiunea  unuia  dintre 
fenomenele  următoare:  uzare,  coroziune  şi  oboseală,  fenomene  ce  au  loc  în  stratul  de 
suprafață al piesei, unde solicitările sunt mai intense şi mai complexe comparativ cu miezul 
piesei,  s‐a  dezvoltat  în  ultimii  ani  o  nouă  știință  ce  a  revoluționat  paradigma  inițială  cu 
privire  la materiale și  la modul de aplicare și exploatare a acestora ‐ adevărată revoluție  în 
domeniul  tratamentelor  de  suprafață  şi  a  tehnicilor  de  acoperire  a  suprafețelor  în 
construcția de maşini şi aparate, al industriei optice şi electronice, al industriei automotive, 
etc., dar și în alte domenii de vârf. 
Modul  de  abordare  a  problematicii  Ingineriei  Suprafețelor  implică  o  strategie  nouă  în 
proiectarea de produse  și pune accent pe  toate problemele  ştiințifice  şi  tehnice  legate de 
producerea  straturilor  de  suprafață  înainte  de  utilizarea  finală  sau  în  timpul  funcționării 
(straturi generate pe durata  funcționării – service‐generated  layers), cu proprietăți diferite 
de  cele  ale  materialului  de  bază,  straturi  ce  pot  avea  funcționalități  multiple  (multi‐
funcționalitate). 
 
Tehnicile de obținere a straturilor de suprafață se împart în general în şase grupe: mecanice, 
termomecanice, termice, termochimice, electrochimice, chimice şi nu în ultimul rând  fizice. 
Tratamentele  cu  fascicul  de  electroni  și  respectiv  cu  fascicul  laser  sunt  legate  de  efecte 
termice, dar, în același timp, prin combinarea acestora cu alte procese / tehnologii „clasice” 
pot fi obținute rezultate  îmbunătățite semnificativ față de cele singulare, similare (dacă nu 
chiar mai  performante)  cu  categoria  de  tratamente  ce  intră  în  categoria  de  tratamente 
„duplex”.  Pe  de  altă  parte,  unul  dintre  procedeele  cele mai  recente  și  intens  studiate  și 
dezvoltate  odată  cu  dezvoltarea  laserilor  „rapizi”  și  „ultra‐rapizi”  este  procedeul  PLD  – 
Pulsed Laser Deposition, procedeu cu caracteristici deosebite comparativ cu procedeele de 
depunere / realizare de straturi (multi)funcționale clasice – situație demonstrată de studiul 
efectuat în prezenta fază. 
 
În  ceea  ce  privește  materialele  și  respectiv  aplicațiile  principale  identificate  în  cadrul 
studiului  efectuat  se  remarcă  protecția  anticorozivă  în  strânsă  legătură  cu  inhibatorii  de 
coroziune, materiale ce sunt studiate  intens – atât  în ceea ce privește noi materiale  și noi 
procese de obținere a acestora, dar  și prin modul de utilizare  (realizarea de  straturi anti‐
corozive) pentru exploatarea în diferite aplicații / medii. De aceea, proiectul se va focaliza în 
continuare pe utilizarea unor combinații de procese clasice – cu  fascicul  laser – materiale 
pentru  identificarea  unor  noi  metode  de  obținere  a  unor  straturi  (multi)funcționale  cu 
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caracteristici îmbunătățite, principala funcție ce va fi studiata și dezvoltată fiind rezistența la 
coroziune. 
 
Programul de experimentări  și  încercări  realizate  în parteneriat  cu  INCEMC din  Timișoara 
(dezvoltarea de noi materiale nano‐structurate – pseudo‐oxizi, cu aplicații multiple, de tipul 
ZnTa2O6, ZnV2O6), cu Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române (dezvoltarea de 
noi materiale multifuncționale ‐ Zn(III)Tetra(4‐pyridyl) porphyrin) și cu Institutul de cercetări 
nucleare  Vinca  de  pe  lângă  Universitatea  din  Belgrad  (prin  utilizarea  în  comun  a 
infrastructurii, sistem de depunere PLD experimental – ISIM, laser specific pentru texturări – 
Institutul  Vinca)  a  relevat  și  întărit  câteva  dintre  direcțiile  de  îmbunătățire  funcțională  a 
instalației  de  depunere  PLD  experimentală:  utilizarea  unei  pompe  turbomoleculare  cu 
ajustările necesare la sistem pentru asigurarea unui vid mai curat, îmbunătățirea sistemelor 
suport‐țintă  respectiv substrat pentru asigurarea alinierii  fascicul  laser  ‐  țintă – substrat  și 
posibilitatea unor deplasări relative pentru uniformizarea straturilor depuse. 
 

2. Principalele rezultate: 
 studiu  documentar  cu  privire  la  procesele  și  tehnologiile  de  realizare  a  straturilor 

funcționale 
 colaborări științifice interne și internaționale 
 teste pentru  identificare  și  concepere  ajustări  funcționale  instalație  experimentală 

PLD 
 realizare de probe test 
 pagina web a proiectului 
 stabilire direcții de dezvoltare principale a proiectului 
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