
CEEX 266 - Faza 2- Dezvoltarea de noi materiale prin procedee de 
depunere moderne

Dezvoltarea ştiinţifică, tehnologicǎ şi industrialǎ a ultimilor 10 de ani a 

impus crearea de noi materiale,  cu proprietǎţi  care sǎ satisfacǎ condiţii  de 

exploatare variate. De exemplu, aceste materiale trebuie să reziste la valori 

ridicate ale solicitǎrilor mecanice, statice şi dinamice, să prezinte caracteristici 

de coroziune garantate în medii corosive la temperaturi ridicate, etc. 

Partea de cercetare a lucrării se referă la materiale noi, rezistente la 

uzare şi la coroziune ce se pot obţine prin procedee moderne de depunere.

În vederea elaborării unor variante tehnologice preliminarii de depunere

a materialelor metalice şi nemetalice pe substrat de titan şi aliaje de titan, s-au 

achiziţionat din import trei mărci de materiale: titan nealiat (tehnic), titan slab 

aliat (cu Mo, Ni), titan înalt aliat (cu Al, V).

Materialul de bazǎ (substratul) determinǎ proprietăţile de strat prin douǎ 

elemente: proprietăţile termofizice fundamentale ale materialului şi geometria 

produsului cǎruia îi  este destinat stratul funcţional. Caracteristicile mecanice 

ale  substratului  sunt  definitorii  pentru  alegerea  procedeului  adecvat  de 

realizare a straturilor funcţionale. Procedeele de depunere utilizate trebuie sǎ 

asigure caracteristici mecanice corespunzătoare substratului (limita de curgere 

Rp0,2,  tenacitatea,  rezistenţa  la  coroziune,  etc.)  conform  stǎrii  de  livrare  a 

acestuia.  Familia  materialelor  de  formare  a  straturilor  este  foarte  vastă  şi 

alegerea acestora este determinată, în primul rând de condiţiile concrete de 

exploatare, respectiv de condiţiile economice. În al doilea rând,  problemele de 

compatibilitate chimică sau metalurgică cu substratul trebuie soluţionate prin 

metode tehnologice specifice procedeului modern utilizat la realizarea stratului 

funcţional.

Materialele metalice sunt  cel  mai  des utilizate la  realizarea straturilor 

multifuncţionale.  Acestea  satisfac  cele  mai  variate  condiţii  de  exploatare. 

Dintre acestea, cele mai importante sunt: creşterea rezistenţei la coroziune, 
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creşterea rezistenţei  la uzare şi  la oxidare la temperaturi  ridicate,  respectiv 

asigurarea proprietăţilor optice şi biologice.

  Acoperirea cu laser sau cu fascicul de electroni, prin densitatea ridicată 

de energie şi posibilitatea de focalizare precisă, permite aplicarea unor straturi 

de material cu diferite proprietăţi.  Astfel, materialul sub acţiunea fasciculului 

laser  sau  a  fasciculului  de  electroni  formează  o  baie  de  metal  topit,  cu 

compoziţie chimică dorită, în funcţie de natura metalului ales. Prin deplasarea 

fasciculului, baia de metal topit se solidifică în urma fasciculului şi formează 

stratul de material depus. 

Partea  experimentală a  lucrării  urmăreşte  elaborarea  unor  variante 

tehnologice preliminarii de depunere pe substrat de titan sau aliaj de titan.

Experimentările de topire au pus în evidenţă posibilitatea de obţinere a unor 

straturi  depuse  cu  diferite  adâncimi  şi  parametrii  geometrici  (lăţime  şi 

adâncime).

La titanul nealiat (Ti2) şi la cel aliat (slab aliat Ti – Mo - Al şi înalt aliat 

Ti  –  Al  -  V),  aplicarea  celor  8  regimuri  (R1…R8)  de  topire  cu  fascicul  de 

electroni şi a celor 7 regimuri (C1…C7) de topire cu laser au pus în evidenţă 

valori distincte ale adâncimii de pătrundere. Astfel, s-au obţinut:

• adâncimi de maxim 4,58 mm, la topirea cu fascicul de electroni,  

• adâncimi de maxim 3,34 mm, la topirea cu fascicul laser.

Valorile de duritate măsurate în zonele topite cu fascicul de electroni nu

au depăşit semnificativ valorile specifice ale substraturilor de titan şi anume:

• maxim 210 HV1, la titanul nealiat;

• maxim 240 HV1, la titanul slab aliat;

• maxim 410 HV1, la titanul înalt aliat.

Valorile de duritate măsurate în zonele topite cu fascicul laser au pus în

evidenţă diferenţe semnificative de duritate. Astfel, în cazul titanului înalt aliat, 

duritatea  a   crescut  de  la  426  HV1  la  839  HV1.   Totuşi,  nu  au  apărut 

microfisuri.

S-au realizat depuneri de materiale cristaline şi amorfe prin procedee 

moderne de topire (fascicul de electroni, fascicul laser) şi anume:
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• amestecuri de pulberi metalice  (4 variante): Co + Ni; Ni + Mo; 

Mo + Sn; Mo + Co. În acest caz, suprafeţele straturilor nu au prezentat defecte 

de tip  fisuri,  cu excepţia  titanului  înalt  aliat  la  care au apărut  goluri  fine şi 

microfisuri.

• materiale metalice pulverizate termic (3 variante): varianta 1:

sârmă Cr – Ni – Mn – Mo, pentru rezistenţă la uzură; varianta 2: 

sârmă Cr – Ni – Mn – Mo + sârmă Cu – Al – Fe, pentru rezistenţă la uzură şi la 

coroziune generalizată; varianta 3: sârmă Cu – Al – Fe, pentru rezistenţă la 

coroziune  generalizată.  La  aceste  variante  s-a  observat  uniformitatea 

straturilor depuse şi topite pe substratul de titan, fără a se decela defecte de 

tip fisuri.

• materiale amorfe (2 variante): amorf 1: Fe – Cr – Mn – Si – C –P; 

amorf  2:  Fe  –  Cr  –  Mo –  Si  –  C –  P.  Straturile  obţinute  au  caracteristici 

structurale  şi  mecanice  superioare  substratului  de  titan  (durităţi  ridicate, 

structuri omogene, etc.)

• carburi metalice depuse prin sudare în plasmă cu arc transferat,

folosind parametrii specifici care să asigure formarea de straturi pe bază de 

carburi  de  wolfram,  evitându-se  fenomenele  de  segregare  şi  de  topire  a 

acestor carburi.
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