
CEEX 266 - Faza 3 - Analiza şi caracterizarea depunerilor realizate

Abordarea  dezvoltării  de  noi  materiale  şi  microstraturi 

plurifuncţionalizate obţinute prin depunerea pe substraturi din titan şi aliaje de 

titan reprezintă un pas important în promovarea cunoaşterii ştiinţifice şi tehnice 

în  acest  domeniu.  Aceste  microstraturi  plurifuncţionalizate  prezintă 

caracteristici îmbunătăţite de  rezistenţă la uzură şi la eroziune cavitaţională. 

Astfel, se pot realiza depuneri cu diferite materiale, în proporţii  variate, prin 

procedee moderne de topire. Corelarea rezultatelor examinărilor structurale şi 

încercărilor  mecanice,  efectuate  asupra  straturilor  obţinute  în  condiţii  de 

optimizare  a  parametrilor  de  proces,  pot  conduce  la  stabilirea  unui  model 

matematic al acestui proces. 

Partea de cercetare a lucrării  se referă la experimentările efectuate 

pentru a obţine microstraturi plurifuncţionalizate depuse din materiale metalice, 

ceramice şi amorfe pe substraturi din aliaje de titan.  

Analizele  metalografice,  examinările  şi  încercările  mecanice  specifice 

efectuate  asupra  microstraturilor  plurifuncţionalizate  obţinute  au  pus  în 

evidenţă caracteristici corespunzătoare fizice, structurale şi mecanice:

• Microstraturile depuse pe substraturi din titan slab aliat şi înalt aliat, prin

pulverizare  termică  a  pulberilor  metalice  (Ni+Mo)  şi  topite  cu  fascicul  de 

electroni, au avut grosimi de maxim 0,157mm, dar lăţimi diferite (maxim 2,85 

mm).  S-au observat  structuri  specifice (soluţii  solide  α,  α+β şi  particule de 

compuşi intermetalici în masa de bază), având durităţi cuprinse între 426 şi 

482 HV1; nu s-au decelat microdefecte în zonele examinate; 

• Microstraturile depuse pe substraturi din titan slab şi înalt aliat  prin

topirea  cu  fascicul  de  electroni  a  benzilor  subţiri  din  material  amorf  1 

(Fe76Cr5Mn2Si3C8P4) au avut  grosimi cuprinse între 0,06 şi  0,09 mm, iar 

lăţimile au variat între 2,10 mm şi 3,10 mm. Structura acestor microstraturi a 

constat din soluţii solide complexe, cu precipitări ale elementelor principale ale 

materialului amorf 1, iar duritatea maximă  a fost de 551 HV1;
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• Microstraturile depuse pe substraturi din titan slab aliat şi înalt aliat  prin

topirea benzilor subţiri din material amorf 2 (Fe61Cr11Mo6Si12C6P4) au avut 

grosimi cuprinse între 0,05 şi 0,07 mm, respectiv lăţimi între 1,2 mm şi 

1,6  mm;  s-au  observat  structuri  formate  din  soluţii  solide  complexe,  cu 

precipitări  fine  ale  principalelor  elemente  ale  materialului  amorf  2,  având 

durităţi cuprinse între 505 şi 565 HV1, la depunerile pe substrat din titan slab 

aliat, respectiv între 820 şi 880 HV1, la depunerile pe substrat din titan înalt 

aliat; 

• Microstraturile realizate prin depunere cu arc de plasmă a amestecurilor

de carburi de wolfram (WSC) pe substraturi din titan înalt aliat (Ti-Al-V) sunt 

uniforme şi prezintă structuri dendritice cu faze primare înglobate în matricea 

metalică, având durităţi foarte ridicate, cuprinse între 620 HV1 şi 910 HV1; nu 

s-au observat microfisuri;

• Evaluarea rezistenţei la coroziune cavitaţională a microstraturilor

realizate prin depunerea carburilor de wolfram (WSC) în diferite proporţii (25%, 

40%, 50%) arată că pierderile de masă (Δm) din timpul încercărilor nu diferă 

semnificativ,  dar  apare tendinţa  de scădere a  acestora  odată  cu creşterea 

cantităţii de pulbere depusă;

• Reacţiile de interfaţă analizate pe baza transformărilor polimorfe

microstrat  –  substrat  pot  conduce  la  realizarea  unor  sisteme  de  înaltă 

rezistenţă la uzare şi / sau la eroziune, prin depunerea de aliaje hipereutectice 

prin procedee moderne (pulverizare termică, topire cu laser sau cu fascicul de 

electroni, etc.);

• În cazul depunerilor de microstraturi din pulberi ceramice oxidice (Al2O3)

prin  pulverizare  cu  plasmă în  regim  nestaţionar,  modelarea  proceselor  de 

transfer termic arată că odată cu mărirea distanţei de pulverizare, creşte şi 

timpul necesar transferului  termic de la  microstratul depus la substratul de 

titan;

• Modelarea corelaţiei între parametrii de proces şi caracteristicile

materialelor noi, depuse prin procedee moderne cu fascicule concentrate, se 

realizează  în  două  etape:  studiul  energetic  şi  evaluarea  temperaturii  la 
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suprafaţă,  respectiv  modelarea  câmpului  termic  datorită  interacţiunii 

fasciculelor concentrate cu materialul metalic; pe baza datelor experimentale 

se poate determina distribuţia temperaturii pe suprafaţa substratului aflat sub 

acţiunea directă a fasciculului cu energie concentrată (laser).

Partea tehnică a lucrării cuprinde proiectarea şi realizarea maşinii de

încercare la uzare a microstraturilor depuse prin procedee moderne.

Maşina de testat  la  uzare,  tip  MTU a fost  proiectată  şi  executată  de 

partenerul  ICMET  Craiova,  pe  baza  unei  teme  de  proiectare  şi  a  unei 

documentaţii de execuţie. Maşina a fost realizată pentru a evalua rezistenţa la 

uzare a microstraturilor depuse pe substraturi din titan şi aliaje de titan prin 

procedee moderne (pulverizare termică,  topire cu fascicule concentrate, laser 

sau fascicul de electroni).

Maşina de testat la uzare, MTU este prezentată în figura 1.

Figura 1. Maşina de testat la uzare, MTU

Principalele caracteristici ale maşinii MTU sunt:

• Presiunea de încărcare: 1500-2500 N

• Viteza de alunecare : max. 36 m/min

• Dimensiune probe: Ø 30 mm /  20 mm

• Traductor de forţă: 0 ÷ 5000 N
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