
Realizări
         
        Faza 1/2006: Fundamentarea teoretică şi actualizări informative cu privire 
la materialele şi tehnologiile de ingineria suprafeţelor pentru acoperiri.
• Activitatea 1.1.  Documentarea tehnică de specialitate privind particularităţile 

materialelor realizate prin procedee de depunere prin topire în fascicul de 
electroni şi fascicul laser; achiziţii  echipamente efectuate de CO din care a 
rezultat  o  actualizare  a  cunoştinţelor   privind  particularităţile  materialelor  noi 
rezultate prin procedeele de depunere prin topire cu fascicul  de electroni  şi  cu 
fascicul laser. S-au achiziţionat şi recepţionat echipamentele specificate.  

       Abordarea  domeniului  realizării  de  noi  materiale  şi  microstraturi 
plurifuncţionalizate cu caracteristici şi funcţionalitate îmbunătăţită în ceea ce priveşte 
solicitările tribologice şi de eroziune cavitaţională prin depunere pe substraturi din 
aliaje cu bază de titan, aluminiu, etc., este una din priorităţile programelor europene 
PC6 şi PC7. Obţinerea de tipuri de materiale noi avansate şi de mărci variate de 
tipuri  de substraturi,  procedee moderne de depunere şi  caracterizarea  acestora, 
modelarea  şi  optimizarea  parametrilor  de  proces  completate  cu  diseminarea 
rezultatelor în mediul tehnic şi ştiinţific şi economic îşi aduc aportul la dezvoltarea 
cunoaşterii  ştiinţifice  şi  tehnice  din  domeniul  ingineriei  suprafeţelor.  La  obţinerea 
unor  microstraturi  plurifuncţionalizate  performante  pot  participa  şi  o  serie  de 
materiale ceramice ce sunt introduse în straturile de suprafaţă prin procedeele de 
depunere prin topire cu surse de energie concentrate. Materialele ceramice pe bază 
de oxizi (Al, Mg, Si) cristalizează la solidificare într-un sistem propriu cu formarea de 
compuşi binari sau ternari.
      Procedeele  de  prelucrare  termică  cu  fascicul  de  electroni  se bazează pe 
transformarea energiei cinetice a acestuia în energie termică, în urma impactului cu 
materialul de prelucrat.
      Pentru  generarea  fasciculului  de  electroni  se  utilizează  tunuri  electronice 
specializate pentru operaţiuni de evaporare, respectiv topire, ce pot fi montate fie în 
interiorul unei camere tehnologice de depunere, fie în exteriorul acesteia. În general, 
tunurile de evaporare / topire din interiorul camerei sunt tunuri de mică putere, adică 
1...12 kW, care utilizează fascicule deflectate la 90 0; 180 0 sau 270 0, prin acţiunea 
unui câmp electrostatic sau electromagnetic.
      Procedeele termice de prelucrare folosind fasciculul laser ca sursă de energie se 
efectuează la nivele ale intensităţii radiaţiei incidente inferioare valorilor de prag care 
produce  distrugerea  suprafeţelor  metalice  prin  topire  şi   vaporizarea  (103 -  104 

W/cm2).
     Comportarea  unui  material  iradiat  cu  un  fascicul  laser  de  putere  este 
caracterizată prin intermediul absorbtivităţii suprafeţei iradiate în raport cu lungimea 
de  undă  a  radiaţiei  incidente.  Mărimea  absorbtivităţii  este  determinată  atât  de 
proprietăţile materialului cât şi  de caracteristicile radiaţiei laser.
• Activitatea 1.2. Fundamentare teoretică acoperiri prin sudare în plasmă cu arc 

transferat;  achiziţii  echipamente realizată  de  partenerul  P1  privind 
documentarea procedeului de depunere în plasmă cu arc transferat. 

      Procedeul de încărcare în arc de plasmă transferat cu pulberi utilizează două 
surse termice (arcuri  electrice) reglabile în general  independent,  alimentate de la 
doua surse de putere independente, dintre care una realizează funcţia de stabilizare 



a arcului electric (arcul pilot) iar cealaltă (arcul transferat) realizează funcţia de sursa 
termica la sudare.
     Deoarece soluţiile constructive ale generatoarelor de încărcare cu plasma şi 
pulberi fac în mod uzual obiectul brevetării, soluţiile constructive utilizate de furnizorii 
de echipamente conţin elemente constructive caracteristice fiecărei firme. Cu toate 
acestea, se utilizează în practica industrială curenta două modalităţi de introducere a 
pulberii în arcul de plasma, care determină denumirea soluţiei constructive adoptate.
     Utilizarea unor materiale de adaos sub formă de pulberi face ca procesul de 
selecţie  a  acestora  sa  aibă  o  flexibilitate  mărită  comparativ  cu  cazul  utilizării 
sârmelor de sudare, deoarece vor putea fi  prelucrate şi  materialele cu o duritate 
foarte ridicată. Materialele de adaos folosite sunt de tipul aliajelor dure, compuşilor 
metalici şi nemetalici cu duritate mare şi de tipul materialelor speciale. În funcţie de 
natura matricei metalice, aliajele dure pot fi cu baza de Fe, Ni, Co, Al şi Cu.
• Activitatea 1.3.  Actualizări informative privind paleta de materiale noi pentru 

acoperiri corelate cu procedeele de depunere avute în vedere efectuate de 
partenerul  P2  detaliază  principalele  materiale  noi  corelate  cu  procedeele  de 
depunere moderne.

      Suprafeţele produselor comerciale fabricate din materiale noi, în special cele din 
titan şi din aliaje de titan prezintă o rezistenţă la uzare relativ scăzută. În particular 
suprafeţele pieselor din titan aflate în contact cu alte suprafeţe de titan sau de alte 
materiale se deteriorează relativ repede în cazul unui contact alunecător cu frecare. 
Chiar  şi  în  cazul existenţei  unor încărcări  uşoare şi  a unor mişcări  relativ  scurte 
întreaga suprafaţă a corpurilor din titan suferă zgârieri şi deteriorări. Această stare 
de fapt se datorează unui proces de uzare adezivă, proces în care microasperităţile 
suprafeţelor metalice intră în contact ca urmare a alunecării relative dintre cele două 
corpuri şi au tendinţa de a se suda împreună formând o îmbinare superficială care 
poate avea o rezistenţă la rupere mai mare decât rezistenţa materialelor de bază. În 
acest  moment,  datorită  continuării  mişcării  se  va  produce  o  rupere  a  îmbinării 
realizate.
     Procesul LASFORM a fost dezvoltat în ideea rezolvării problemelor legate de 
calitatea redării în practică a proiectelor de produse. LASFORM este un proces al 
cărui principiu este opus celui de prelucrare prin aşchiere, în sensul că în loc să se 
extragă material în vederea realizării unei anumite forme şi anumitor dimensiuni, aici 
se adaugă material pentru acelaşi scop. Pornindu-se de la forma generală a unui 
semifabricat  cu  ajutorul  depunerilor  prin  topire  cu  laser  se creează  o geometrie 
asemănătoare produsului final, geometrie care este adusă în dimensiunile finale prin 
prelucrare prin aşchiere. Mai precis, făcându-se direct referire la subiectul lucrării şi 
anume titanul şi aliajele sale, pe suportul din titan se aşează o pulbere a cărui scop 
este  de  a  alimenta  cu  o  serie  de  elemente  suprafaţa  titanului.  Cu  ajutorul  unui 
fascicul laser de mare putere se realizează topirea comună a suportului din titan şi a 
pulberii aşezate pe acesta.
     Materialele  consumabile  utilizate  în  procesele  tehnologice  de  generare  de 
suprafeţe rezistente la uzare şi eroziune prin cavitaţie detectate în urma derulării 
cercetării  au  fost  grupate  şi  stocate  într-o  bază de date  construită  pe  platforma 
Access. Construcţia are o interfaţă prietenoasă şi este uşor de înţeles, de urmărit şi 
de utilizat.
     Partenerul P2 şi-a achiziţionat materialele propuse.



• Activitatea 1.4. Fundamentare teoretică şi documentare referitoare la acoperiri 
cu materiale amorfe obţinute prin procedeul de solidificare rapidă; achiziţii 
echipamente se referă la o documentare privind producerea materialelor amorfe şi 
analizarea posibilităţilor de acoperiri a suprafeţelor metalelor cu aceste materiale 
performante. Această activitate a fost realizată de partenerul P3.

       Metodele şi  procedeele de prelucrare metalurgică, au evoluat în domeniul 
procesării în condiţii de neechilibru termodinamic, cu scopul de a se obţine materiale 
metalice cu structuri în afară de echilibru (metastabile) şi care prezintă proprietăţi 
fizico-chimice îmbunătăţite. Procedeele cele mai utilizate sunt axate în principal pe 
procesarea rapidă şi ultrarapidă a materialelor metalice fie că acestea se găsesc în 
stare lichidă, semilichidă sau solidă.  
       Solidificarea rapidă şi ultrarapidă a aliajelor metalice este una dintre cele mai ″
curate″ tehnologii metalurgice, în sensul că aceasta implică doar elaborarea topiturii 
metalice, prin solidificare obţinându-se direct produsul final sau semifabricate a căror 
procesare ulterioară nu implică un grad ridicat de poluare. Întrucât sunt eliminate o 
serie  de  etape  caracteristice  în  metalurgia  clasică  (prelucrări  termoplastice, 
prelucrări  mecanice  la  rece),  tehnologia  de  obţinere  a  materialelor  metalice  prin 
solidificare ultrarapidă din topitură permite de asemenea reducerea substanţială a 
consumului de energie.
      Partenerul P3 şi-a achiziţionat echipamentul propus.

Toate lucrările efectuate de parteneri  au avut un nivel ştiinţific ridicat şi  au 
atins problemele specificate proceselor de obţinere a unor materiale noi performante 
prin procese de depunere folosind energii concentrate. 

Performanţele obţinute au permis jalonarea direcţiei următoare de cercetare a 
principalelor procese termice de încălzire şi răcire modul de realizare a materialelor 
noi cu caracteristici structurale şi mecanice ridicate.

Indicatorii realizaţi de fiecare partener s-au identificat cu cei propuşi în Planul 
de realizare a proiectului,  iar  rezultatele principale obţinute au fost  prezentate în 
detaliu în capitolele Raportului de cercetare aferente fiecărui partener în parte.


