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Introducere 
În industria mondială, în ultima perioadă, pe lângă creşterea productivităţii, 

eficienţei şi scăderea costurilor de producţie, un rol tot mai important îl are asigura-

rea condiţiilor optime de muncă pentru personalul angajat în procesul de fabricaţie.  

În acest sens, normele de securitate a muncii sunt din ce în ce mai riguroa-

se, şi impun măsuri tot mai stricte prin care să se prevină apariţia incidentelor ce 

pot afecta integritatea corporală a personalului.   

În conformitate cu respectarea regulilor de protecţie a muncii, utilajele pot fi 

puse în funcţiune doar odată ce au fost luate măsuri complete de siguranţă pentru 

a proteja persoanele care lucrează cu aceste maşini. 

Parte a acestor măsuri este protecţia zonelor periculoase ale maşinii, când 

prezenţa sau contactul cu maşina în stare de funcţionare trebuie împiedicate, din 

cauza riscurilor create de maşină. Siguranţa personală este un ansamblu de factori 

privind concepţia şi uzinarea produsului, psihologici, sociologici şi legislativi, care 

contribuie la protecţia individului în relaţia directă cu produsul şi împreună cu aces-

ta în relaţia cu mediul [37].  

S-au găsit soluţii moderne pentru a proteja persoanele care lucrează cu ma-

şini aflate în funcţiune. În funcţie de aplicaţie, aceşti produşi detectează orice miş-

care.  

O soluţie modernă pentru protejarea zonelor de pericol pe maşini, roboţi, 

prese şi alte tipuri de echipamente active sunt covoarele de protecţie. Acestea se 

utilizează în scopul detectării persoanelor sau a obiectelor din jurul unui spaţiu de-

finit. 

Ele sunt dispozitive de siguranţă în zonele periculoase şi prin urmare asigu-

ră protecţia oamenilor sau, alternativ, sunt utilizate ca elemente de comutaţie în 

aplicaţii de confort. Atâta timp cât o persoană se află pe covorul de protecţie, ma-

şina nu poate fi repusă în funcţiune. 
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Covoarele de protecţie utilizate ca dispozitive de siguranţă sau ca element 

de comutaţie, se caracterizează prin sensibilitate de răspuns şi construcţie robustă. 

Cercetarea aplicativă a avut drept scop îmbunătăţirea covoarelor de protec-

ţie de tip Haake (Haake Technik GmbH, Germania). Aceste covoare sunt construi-

te din contacte care se deschid/închid mecanic, conectate în serie, sub forma unui 

covor. 

Covorul funcţionează la forţe mici de acţionare, având un timp de răspuns 

foarte scurt.  

Păşind pe covorul de protecţie, cel puţin una dintre perechile de suprafeţe 

aflate în contact este separată prin acţiunea elementului pană, circuitul de curent 

fiind întrerupt. 

Numărul contactelor şi al penelor izolatoare depinde de dimensiunea covo-

rului. 

Aceste covoare se montează între două suprafeţe din cauciuc, etanşate la 

capete. Structura suprafeţei covorului depinde de cerinţele utilizatorului în funcţie 

de mediul în care sunt amplasate. 

Zone de protecţie mai mari sunt realizate prin conectarea mai multor covoa-

re. 

Domeniile de aplicabilitate ale acestor covoare de protecţie sunt: maşini de 

prelucrare a lemnului, maşini de încercat automate, motostivuitoare, uşi, porţi, au-

tobuze şi trenuri, sisteme de manipulare a depozitării de materiale, industria hârtiei, 

automatizări, industria de automobile, roboţi industriali, linii de producţie, aplicaţii în 

spitale. 

Teza de doctorat s-a elaborat în cadrul Centrului de Cercetări în Hidraulică 

Automatizări şi Procese Termice (CCHAPT) din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” 

din Reşiţa. În activitatea de cercetare pe hidroagregate industriale, CCHAPT a 
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identificat o serie întreagă de zone în hidrocentrale unde îşi găsesc utilitatea co-

voarele de protecţie. 

Elementele de contact conductoare şi elementele tip pană, izolatoare, alter-

nează în interiorul covoarelor. Prin pre-tensiune, suprafeţele conductoare sunt în 

contact, formându-se astfel un circuit de curent. 

Separarea suprafeţelor de contact nu se bazează pe deformarea lanţului de 

contacte, ci pe o redirecţionare: din forţe radiale externe în forţe axiale interne. 

Proprietăţile pe care trebuie să le îndeplinească elementele de contact din 

construcţia covoarelor de protecţie sunt: rezistivitate de contact mică, durata de 

viaţă cât mai mare, uzura suprafeţei elementelor de contact să fie cât mai mică, 

conductivitate electrică mare. În acest sens s-au dezvoltat acoperiri pe bază de ar-

gint în care s-au introdus în diferite proporţii microparticule dure. Introducerea de 

particule dure în straturile depuse într-o proporţie de peste 8%, durifică straturile, 

micşorează coeficientul de frecare şi măreşte semnificativ rezistenţa la uzare [13]. 

Durata de viaţă a contactelor variază în funcţie de aplicaţie. Poate varia de 

la câteva operaţii, la sistemele de detecţie, până la 100 de milioane de cicluri în 

cazul automotivelor vibrante sau 40 de ani la releele din telecomunicaţii. De ase-

menea, timpul mort între succesiunea deschiderii şi închiderii contactului poate va-

ria în limite largi – de la milisecunde sau microsecunde în cazul automotivelor vi-

brante, până la luni întregi sau ani în cazul alarmelor sau altor dispozitive similare. 

Motivul pentru care argintul este cel mai utilizat material în cazul acoperirilor 

elementelor de contact este faptul că acesta este cel mai bun conducător electric 

dintre toate materialele, însă datorită deschiderii şi închiderii repetate a contactelor, 

se uzează rapid. Degradarea suprafeţelor de contact, duce la funcţionarea 

defectuasă a covoarelor de protecţie. 

Rezistenţa la uzare a argintului fiind destul de mică, s-a căutat o îmbunătăţi-

re a acesteia, prin încorporarea de microparticule dure în matricea de argint în tim-



Cercetări asupra covoarelor de protecţie supuse la solicitări mecanice variabile 
şi probe de anduranţă pentru folosirea lor în sistemele de protecţie şi avertizare 
ale agregatelor energetice de mare putere 

  
 

Ing. I.V. Rigou                                          5 
 
 

pul depunerii electrolitice, obţinându-se astfel, materiale compozite cu proprietăţi 

îmbunătăţite, cum ar fi rezistenţa la uzare, proprietăţi semiconductoare. 

 Un dezavantaj al folosirii de microparticule este tendinţa accentuată a aces-

tora de a se aglomera, ceea ce influenţează încorporarea lor în matricea metalică 

[16]. Din această cauză au fost utilizate suspensii stabile de microparticule în baia 

de argint. 

Lucrarea de faţă a avut drept scop realizarea unei cercetări privind efectul 

de creştere a rezistenţei la uzarea prin frecare a straturilor de argint depuse galva-

nic prin inserţia de microparticule ceramice dure.  

În cadrul experimentelor s-au realizat straturi de argint durificate cu particule 

de diamant, alumină şi oxid de zirconiu.  

Pentru început, s-a procedat la optimizarea parametrilor de depunere galva-

nică, realizându-se straturi de argint durificate cu particule de diamant cu granula-

ţia de 1 µm, prin utilizarea mai multor combinaţii ale: 

 tensiunii de lucru (U); 

 intensităţii curentului utilizat (I); 

 duratei de depunere (t). 

S-au realizat în total 42 de probe, calitatea straturilor galvanice obţinute fiind 

evaluată prin microscopie electronică.  

În continuare, cu parametrii de lucru optimizaţi s-au depus straturi de argint 

cu inserţii de particule de diamant (granulaţie 1 µm), oxid de aluminiu (granulaţie 

0,04 µm) şi oxid de zirconiu (granulaţie 3 µm). Acoperirile obţinute au fost investi-

gate cu ajutorul microscopului electronic cu baleiaj, iar rezistenţa lor la uzare a fost 

evaluată prin metoda pin-on-disk.  

 În final, pentru a pune în evidenţă influenţa granulaţiei materialului de dis-

persie asupra rezistenţei la uzare, s-au confecţionat straturi galvanice cu inserţie 

de particule de diamant cu granulaţii de 1 µm, 0,25 µm, respectiv 0,1 µm. Calitatea 
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acestora a fost evaluată prin microscopie electronică, iar rezistenţa la uzare prin 

metoda pin-on-disk. 

 În vederea determinării influenţei particulelor disperse asupra conductibilită-

ţii electrice a straturilor depuse, a fost măsurată rezistenţa de contact. 

 Pentru stabilirea rezistenţei la oboseală a elementelor de contact obţinute s-

a făcut analiza statică utilizând modulul Simulation al programului SolidWorks. 

Sunt detaliate astfel obiectivele tezei de doctorat: 
 îmbunătăţirea rezistenţei la uzare a elementelor de contact din interiorul 

covoarelor de protecţie; 

 identificarea metodelor şi echipamentelor de testare şi analiză a straturi-

lor galvanice; 

 optimizarea parametrilor procesului de depunere a straturilor de disper-

sie; 

 cercetarea experimentală a diferitelor tipuri de particule de dispersie; 

 cercetarea influenţei granulaţiei asupra rezistenţei la uzare a straturilor 

de dispersie; 

 măsurarea şi analiza rezistenţei la uzare a straturilor obţinute; 

 determinarea gradului de influenţă al particulelor disperse asupra con-

ductibilităţii straturilor depuse; 

 stabilirea rezistenţei la oboseală a elementelor de contact obţinute, utili-

zând modulul Simulation al programului SolidWorks. 

Pentru realizarea programului experimental propus au fost utilizate aparate de ob-

ţinere a probelor, de examinare microscopică şi de evaluare a rezistenţei la uzare, 

aflate în dotarea Laboratorului pentru Ştiinţa şi Încercările Materialelor de la 
Fachhochschule Gelsenkirchen din Germania, unde am efectuat stagiul de 
pregătire în strainătate pe perioada 01.11.2009-30.06.2010, şi Laboratorului 
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EXPERT-LAB din cadrul Centrului de Cercetări în Hidraulică, Automatizări şi 

Procese Termice din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa. 

 

Cap. 1 Contacte electrice 

 
În majoritatea circuitelor electrice contactele sunt cele mai solicitate piese, 

ele trebuie să funcţioneze absolut sigur, orice defecţiune putând avea consecinţe 

neplăcute, uneori foarte grave [35]. În practică, contactele sunt supuse efectelor 

termice ale curenţilor, uzurii datorate ciocnirilor şi frecărilor, precum şi arcului elec-

tric care apare în timpul operaţiilor de închidere şi deschidere a circuitelor electrice. 

1.2 Clasificarea contactelor electrice 

Contactele electrice se clasifică după: natura, geometria suprafeţei, cinema-

tica, caracteristici tehnologice, sarcina electrică şi aplicaţiile lor. În general, contac-

tele electrice pot fi de două categorii: fixe şi mobile. 

1.3 Rezistenţa contactelor electrice 

Rezistenţa de contact, parametrul principal al oricărui contact electric, este 

rezistenţa suplimentară care apare la locul de contact faţă de rezistenţa căii de cu-

rent respective în cazul în care nu ar fi întreruptă în locul de contact. 

Ca regulă generală, un contact foarte neted va avea o rezistenţă de contact 

mai mare în comparaţie cu o suprafaţă rugoasă, datorită faptului că suprafeţele 

mai rugoase vor avea mai multe puncte de contact pentru o presiune dată [40]. 

Rezistenţa de contact dintre suprafeţele metalice este influenţată într-o mă-

sură considerabilă de proprietăţile mecanice ale metalelor respective, deoarece 

aceste proprietăţi determină mărimea contactului real dintre metale, cunoscută fi-

ind presiunea aplicată. 
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În cazul contactelor placate, când grosimea stratului depus este comparabi-

lă cu diametrul zonelor de contact, acoperirea introduce o componentă nouă rezis-

tenţei contactului. Ca urmare, fluxul de curent este difractat după cum se arată în 

figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Schema formării contactului punctiform în cazul suprafeţelor acoperite 

[35] 

 

1.4 Acoperiri conductoare de electricitate 
Acoperirile conductoare de electricitate sunt deseori utilizate pentru a mini-

maliza rezistenţa de contact. Acoperirile conductoare sunt utilizate şi în vederea 

protejării suprafeţelor de contact împotriva mătuirii, oxidării, coroziunii şi uzurii me-

canice [35].   
 

1.5 Parametrii care afectează buna funcţionare a contactelor 

electrice 

Acoperiri 

Zonă de constrângere 

Contact 
puncti-

Zonă de constrângere 
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Contactul electric trebuie să permită trecerea neîntreruptă a curentului elec-

tric la nivelul interfeţei dintre cele două corpuri aflate în contact. Acest lucru se poa-

te obţine doar în cazul în care există un contact perfect metal-metal. 

Se impun anumite condiţii contactelor electrice, după cum urmează: 

 Rezistenţă mecanică bună; 

 Siguranţa legăturii de contact; 

 Stabilitate termică şi electrodinamică bună în orice condiţii; 

 Realizarea contactului fără sudarea sau lipirea suprafeţelor, datorită 

temperaturilor mari la apariţia arcului; 

 Rezistenţa la acţiunea factorilor externi. 

Fenomenele care solicită cel mai mult contactele sunt: 

  - acţiunea arcului electric; 

  - încălzirea pe care o suportă în timpul funcţionării; 

  - uzura la care sunt supuse prin loviri repetate la închiderea circuitului. 

 

1.6 Uzarea contactelor electrice 
În funcţie de condiţiile de lucru, caracteristicile contactelor suferă modificări 

prin uzare. 

Cauzele care produc uzarea sunt multiple: 

- uzarea fizică sau eroziunea, legată de fenomene cu caracter fizic, uzarea 

mecanică, vaporizarea, pulverizarea şi transportul materialului de pe un contact pe 

altul. Eroziunea şi transportul metalic dau naştere unor proeminenţe pe unul dintre 

contacte şi unui crater pe celălalt, fapt care uşurează „sudarea” şi distrugerea con-

tactului; 

- uzarea chimică prin coroziune, care se referă la fenomenele cu caracter 

chimic, datorită oxidării contactelor şi reacţiilor chimice cu mediul ambiant, în spe-

cial la temperaturi ridicate. Coroziunea şi mai ales oxidarea formează pelicule izo-
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latoare şi micşorează conductivitatea electrică, uneori atât de mult încât materialul 

devine practic inutilizabil [35]. 

1.7 Materiale pentru contacte electrice 

Variatele domeniile de aplicaţii cu condiţii tehnice specifice de funcţionare, 

necesită folosirea unor materiale, precum elemente pure, aliaje sau pseudoaliaje, 

care să corespundă condiţiilor de funcţionare în curent continuu sau curent alterna-

tiv, la frecvenţe joase sau la frecvenţe înalte, la curenţi slabi sau la curenţi mari (10-

6 – 106 A), la tensiuni joase sau tensiuni înalte (10-6 – 106 V), la întreruperi lente sau 

rapide, la forţe de acţionare uneori sub 0,01 N/cm2. 

Practic nu există nici un element pur, aliaj sau pseudoaliaj care să îndepli-

nească singur toate cerinţele unui „contact ideal”, deoarece acestuia i se cer simul-

tan calităţi antagoniste, precum: conductivitate electrică şi termică mare pentru 

prevenirea încălzirii excesive în timpul lucrului; rezistenţă la arc electric mare; să 

fie suficient de ieftin; rezistenţă mare la oxidare şi coroziune; proprietăţi mecanice 

ca: duritate, coeficient de frecare, plasticitate, nu trebuie să aibă abateri mari în 

serviciu, periclitând buna funcţionare, durată mare de funcţionare. 
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Cap.2 Materiale compozite 
Materialele compozite reprezintă clasa cea mai avansată de materiale din 

epoca modernă, fiind constituite din cel puţin două faze de natură diferită, având la 

dispoziţie o diversitate foarte mare, practic inepuizabilă, de combinaţii care pot fi 

realizate. Aceste materiale multifazice prezintă o interfaţă diferită şi bine determi-

nată între fazele constitutive, ea asigurând un transfer de proprietăţi ce pot duce la 

dobândirea unui produs cu proprietăţi superioare celor ale materialelor componen-

te [5], [25], [27]. 

Faza compozitului care se află într-un procent mai mare şi care are rolul de 

a face legătura între elementele geometrice ale celorlalte faze, este denumită – 

matrice. 

Faza dispersată înglobată în matricea metalică, reprezintă faza durificatoa-

re, fiind numită faza de ranforsare (armare) sau – ranfort. Aceasta se poate pre-

zenta sub formă de granule, whiskers, fibre scurte, fibre lungi sau structuri. În ve-

derea îmbunătăţirii proprietăţilor, faza dispersă trebuie să existe într-o proporţie de 

minim 10 %. Din punct de vedere geometric în afară de formă şi mărime deosebit 

de importantă este distribuţia şi orientarea fibrelor şi structurilor [5], [27]. 

 

2.3 Clasificarea compozitelor din punctul de vedere al pro-
iectării 

Materialele compozite se clasifică din punctul de vedere al proiectării, după 

următoarele două criterii [7]:  

a. în funcţie de configuraţia geometrică a materialului complementar, com-

pozitele sunt: 

- cu fibre discontinue (scurte); 
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- cu fibre continue; 

- cu particule mari (oxizi, carburi, nitruri, grafit, aliaje) de dimensiuni mari de 

1 μm şi diferite forme (sferică, plată, neregulată); 

- cu microparticule (de diametru mediu sub 0,1 μm); 

- compozite lamelare stratificate. 

b. în funcţie de modul de distribuţie a materialului complementar, compozite-

le sunt: 

- izotrope, conţinând elemente disperse de tip particule, granule metalice 

sau fibre scurte, uniform repartizate; 

- anizotrope (cu proprietăţi variabile cu direcţia), conţinând fibre continue 

(inserţii, împletituri) orientate unidirecţional în plan sau în spaţiu, sau fibre scurte 

orientate liniar; 

- stratificate, cu elemente componente bidimensionale; 

- cu distribuţie dirijată a materialului dispersat (obţinute prin solidificare unidi-

recţională sau deformare plastică la rece). 

2.6 Criterii de compatibilitate ale materialelor compozite 

La proiectarea oricărui material compozit, unul dintre cei mai importanţi fac-

tori îl reprezintă compatibilitatea (fizică şi chimică) dintre materialul matricei şi faza 

durificatoare [7], [27].  
Multe dintre materialele utilizate ca ranfort şi ca matrice nu sunt inerent 

campatibile. Din această cauză, aceste materiale nu pot forma compozite, fără a li 

se  modifica în prealabil proprietăţile interfeţei dintre ele [10]. 
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Cap. 3 Acoperiri de protecţie şi procedee de obţinere 
ale acestora 

Este adesea necesar ca materialele supuse frecării, respectiv uzării, să fie 

acoperite cu straturi superficiale. Stratul depus poate fi ales astfel încât să îndepli-

nească cerinţele tribologice şi să furnizeze proprietăţile dorite, precum rezistenţă 

mare şi costuri scăzute, prin alegerea înţeleaptă a materialului. 

Acoperirile şi peliculele pot fi produse printr-o mare varietate de tehnici de 

depunere. Procesele tipice de depunere sunt [3]:  

 depunere din stare de vapori;  

 galvanizare; 

 depunere neelectrolitică;  

 pulverizare termică.  

3.2 Galvanizarea 

Depunerea galvanică este utilizată în principal în scopul depunerii straturilor 

de material, pentru a conferi o proprietate dorită (abraziune şi rezistenţă la uzare, 

protecţie anticorosivă, lubrifiere, calităţi estetice, etc.) suprafeţelor care, altfel, nu 

prezintă aceste proprietăţi. 

Cea mai importantă caracteristică în cazul tuturor acoperirilor este adeziu-

nea acestora la substrat, dar şi adeziunea între cele două faze ale materialului 

compozit. Oricât de favorabil ar părea un strat pentru o anume aplicaţie, dacă 

acesta nu aderă la substrat, nu va aduce nici o îmbunătăţire acelei suprafeţe. 

Pe lângă o aderenţă bună la substrat, acoperirile trebuie să deţină şi o com-

binaţie potrivită a unor proprietăţi, precum o rezistenţă mare la uzare şi un coefici-

ent de frecare scăzut [38].  
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3.4 Acoperiri de protecţie 

Datorită faptului că în ziua de astăzi dispunem de nanomateriale şi avem 

acces la nanotehnologia chimică, există posibilităţi inovative, de a îmbunătăţi per-

formanţele tradiţionalelor straturilor de contact, obţinute prin galvanizare, prin pu-

nerea la dispoziţie a noi combinaţii de materiale mult mai adecvate. 

3.5 Straturi de dispersie 

În acoperirile galvanice compozite, particule inerte sunt adăugate în mod vo-

it în baia galvanică pentru a obţine acoperiri compozite cu matrice metalică. Parti-

culele utilizate trebuie să fie inerte în baie în sensul că ele nu trebuie să fie dizolva-

te în aceasta. 

Depunerea electrochimică a acoperirilor compozite combină avantajele po-

sibilităţii de electrodepunere a metalelor cu acelea ale materialelor compozite. Ale-

gerea utilizării compozitelor depuse electrochimic este în general determinată de 

proprietăţile conferite de către particule. Matricea metalică serveşte ca mediu de 

dispersie al particulelor [19]. 

Înglobarea în matrice a particulelor din materiale dure sau care micşorează 

frecarea, măresc semnificativ rezistenţa la uzare a acoperirilor metalice. 

După cum poate fi observat din teoria durificării prin dispersie, o duritate cât 

mai mare poate fi obţinută prin înglobarea uniformă în matrice a particulelor dure, 

de dimensiuni mici. Dimensiunea propice a particulelor (diametrul critic) este 

cuprinsă între 10 nm şi 20 nm [39]. 
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Cap. 4 Noţiuni tribologice asociate elementelor de 
contact din covoarele de protecţie 

4.3 Frecarea 

 Frecarea este un fenomen complex, care se poate produce în absenţa lubri-

fiantului (frecare uscată), în prezenţa parţială sau integrală a acestuia (frecare limi-

tă, mixtă, frecare fluidă). 

Din punct de vedere cinematic, funcţie de caracterul vitezei relative dintre 

elementele cuplei, frecarea poate fi: frecare de alunecare, frecare de rostogolire, 

frecare de rotaţie (sau frecare de spin), Figura 4.2 [4].   
 

 

 

 

 

 

 

 4.4 Uzarea 

Uzura apare în toate cazurile în care există frecare, indiferent daca aceasta 

este utilă sau dăunătoare, fiind unul dintre efectele implicite ale frecării. 

Efectele negative ale uzurii se pun în evidenţă prin scăderea randamentului, 

mărirea consumului de lubrifiant, creşterea nivelului de zgomot, vibraţii amplificate, 

modificarea regimului termic normal de funcţionare şi, în final, deteriorarea 

triboelementelor afectate de procesul de uzură. 

a                                           b                                   c 
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4.4.2 Tipuri de uzare 

În tabelul 4.1 [23] sunt prezentate principalele tipuri de uzare. 

Tabelul 4.1 Tipuri de uzare 

Tipuri de uzare 

fundamentale şi derivate 
Natura uzării 

Tipuri de cuple de frecare (or-

gane de maşini) afectate 

Adeziune 

Transfer de material 

Adeziune moderată 

Adeziune severă: gripaj inci-

pient, gripaj total 

Mecanică, meta-

lurgică şi termi-

că 

Cele mai multe şi variate cuple de 

frecare: asamblările demontabile, 

fus-cuzinet, glisiere, ghidaje, pis-

ton-cilindru, angrenaje, variatoare, 

scule aşchietoare 

Abraziune 

Microaşchiere 

Rizare prin deformare 

Eroziune abrazivă 

Brăzdare 

Zgâriere 

Mecanică, meta-

lurgică şi termi-

că 

Organele active (brăzdare, cupe, 

ciocane) ale maşinilor de lucru în 

mediu abraziv, incintele respecti-

ve, lanţurile de antrenare, cuplele 

de frecare insuficient protejate sau 

supuse direct acţiunii abrazive în 

prezenţa mediului fluid 

Oboseală 

Oboseală mecanică:  

Pitting incipient, 

distructiv, exfoliere 

Mecanică 

Organele cu solicitări hertziene ci-

clice mari în prezent a lubrifiantului 

Oboseală termomecanică: 

fisuri de oboseală termo-

mecanică 

Termomecanică 

Organe solicitate periodic cu freca-

re uscată sau supuse unui trata-

ment termic defectuos 

Coroziune 

Coroziune chimică 
Chimică 

Organe de maşini supuse acţiunii 

corozive sau în prezenţa lubrifian-
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Ruginire tului degradat, a apei; piese nepro-

tejate 

Coroziune galvanică 
Cuple de frecare unse şi sub acţi-

unea curentului electric 

Ciupire electrică 

Electrochimică Flancurile unor angrenaje, bandaj-

cale, contacte electricesupuse ac-

ţiunii curentului electric 

Coroziune biochimică Biochimică 
Ghidaje şi conductele lichidului de 

ungere-răcire de la maşini-unelte 

Tribocoroziune 

Organe de maşini în prezenţa lu-

brifiantului degradat şi a forţei de 

frecare 

Coroziune de fretare 

Mecano-chimică 
Fuzete, rulmenţi, caneluri, asam-

blări filetate supuse coroziunii şi 

unor mici deplasări 

Cavitaţie 

Suprafeţele unor organe de maşini 

supuse imploziilor de gaze, în apă 

şi ulei (palete de turbine, pompe, 

elice de nave, lagăre cu aluneca-

re, angrenaje) 

Impact 

Mecano-termo-

chimică 

Corpurile de mărunţire, unele 

semicuple, angrenaje 

Cojire 
Flancuri de angrenare, rulmenţi, 

organe active de mărunţire 

Deformare la rece (rulare) 

Mecanică 

Suprafeţele unor organe de maşini 

supuse, deformate plasticîn urma 

unor puternice solicitări mecanice 
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Încreţire 
Flancuri de angrenaje solicitate şi 

imperfect unse 

Brinelare 
Căi de rulare la rulmenţi, flancuri 

de angrenaje 

Interferenţă 
Flancurile unor roţi necorijate sau 

imperfect corijate 

Fisurare de rectificare Termomecanică 
Organe de maşini cu defecte de 

rectificare 

Fisurare de tratament termic Termomecanică 

Organe de maşini cu fisuri în urma 

tratamentului termic şi solocitărilor 

mecanice 

Deformare la cald Termică 

Suprafeţele unor organe de maşini 

deformate plastic datorită încălzirii 

şi solicitărilor mecanice 

 
4.4.4 Indicatorii procesului de uzură 

Mărimile care determină agresivitatea uzării sunt intensitatea de uzare şi vi-

teza de uzare [37]. 

Viteza de uzare, νu, reprezintă raportul dintre uzură şi timpul în care s-a pro-

dus [8].  

                                      dt
dU

u 
                               (4.13)

 

Intensitatea de uzare este raportul dintre uzura determinată liniar, planime-

tric, volumetric sau masic şi lungimea drumului parcurs de epruvetă sau energia 

consumată în timpul încercării [8]. 

                         f
u dL

dUI   sau 
mf

u dL
dUI                     (4.14)  
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Cap.5. Cercetări experimentale 

5.1 Obţinerea straturilor de argint durificate 

5.1.2 Modul de lucru 

Pentru obţinerea straturilor de argint durificate s-a utilizat o baie galva-

nică  tip, în care s-au introdus 10% microparticule dure (diamant, Al2O3, respectiv 

ZrO2 ).  

Baia galvanică folosită în cadrul depunerilor a fost constituită dintr-o soluţie 

de cianură de argint (AgCN), conţinând şi cianură de potasiu (KCN). 

Instalaţia utilizată în vederea depunerii galvanice a straturilor de dispersie 

este constituită dintr-o baie electrolitică în care sunt imersaţi cei doi electrozi: ano-

dul şi catodul. Anodul trebuie să fie dintr-un material nobil, în cazul nostru fiind o 

plăcuţă de argint, de puritate 99,97 %, iar catodul, materialul pe care se va face 

depunerea, un material foarte bine pregătit în prealabil, în acest caz fiind o plăcuţă 

de cupru având dimensiunile de 20 x 10 x 1 mm. Distanţa dintre cei doi electrozi 

fiind de aproximativ 30 mm. 

Straturile galvanice s-au depus prin intermediul instalaţiei prezentate în figu-

ra 5.1. 
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Figura 5.1 Instalaţia pentru depunere electrolitică 

Depunerea straturilor s-a realizat la temperatura ambiantă. Microparticulele 

dure au fost menţinute în suspensie în baia galvanică cu ajutorul unui agitator 

magnetic. 

Pentru asigurarea unor condiţii favorabile depunerilor galvanice, plăcuţele 

de cupru au fost în prealabil curăţate de oxizi şi degresate cu etanol. 

În vederea obţinerii unor straturi calitative, au fost variaţi o serie de parametrii: ten-

siunea şi intensitatea curentului, durata depunerii, particula dispersată şi granulaţia 

particulelor de diamant. 

5.2 Determinări experimentale 

5.2.2 Rezultate experimentale 
5.2.2.1 Optimizarea parametrilor de depunere a straturilor de dispersie argint-

diamant 
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Într-o primă etapă s-a urmărit optimizarea parametrilor de depunere galvani-

că a straturilor de dispersie şi observarea influenţei acestora asupra calităţii stratu-

lui depus. Aceasta s-a realizat pe un număr de 42 probe. 

Parametrii de depunere utilizaţi în vederea optimizării sunt prezentaţi în Ta-

belele 1-7. 

Tabelele 5.3-5.9. Parametrii de depunere a straturilor de dispersie. 

Tabel 5.3  
Tabel 5.4 

Nr. pro-

bă 
U [V] I [A] t [min] 

 Nr. pro-

bă 
U [V] I [A] t [min] 

1.  0.3  7. 0.3 

2.  0.1  8. 0.1 

3.  0.08  9. 0.08 

4.  0.06  10. 0.06 

5.  0.04  11. 0.04 

6.  

1 

0.02 

3 

 12. 

1 

0.02 

10 

Tabel 5.5  
Tabel 5.6 

Nr. pro-

bă 
U [V] I [A] t [min] 

 Nr. pro-

bă 
U [V] I [A] t [min] 

13. 0.3  19. 0.3 

14. 0.1  20. 0.1 

15. 0.08  21. 0.08 

16. 0.06  22. 0.06 

17. 0.04  23. 0.04 

18. 

1 

0.02 

20 

 24. 

2 

0.02 

20 

 

Tabel 5.7  
Tabel 5.8 
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Nr. pro-

bă 
U [V] I [A] t [min] 

 Nr. pro-

bă 
U [V] I [A] t [min] 

25. 0.3  31. 0.3 

26. 0.1  32. 0.1 

27. 0.08  33. 0.08 

28. 0.06  34. 0.06 

29. 0.04  35. 0.04 

30. 

0.8 

0.02 

20 

 36. 

0.6 

0.02 

20 

 

Tabel 5.9      

Nr. pro-

bă 
U [V] I [A] t [min] 

  
   

37. 0.3      

38. 0.1      

39. 0.08      

40. 0.06      

41. 0.04      

42. 

0.4 

0.02 

20 

     

 
A. Influenţa duratei de depunere asupra calităţii straturilor de dispersie 

În acest scop s-au realizat o serie de straturi, variindu-se durata de depune-

re conform tabelelor 5.3-5.9 (3, 10, respectiv 20 de minute). 

În continuare sunt prezentate micrografiile straturilor depuse înregistrate cu 

ajutorul microscopului electronic cu baleiaj.   
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c 

Figura 5.7 Micrografii MEB: a – proba 6 (U=1[V]; I=0,02 [A]; t=3 [min]); b – proba 

12 (U=1[V]; I=0,02 [A]; t=10 [min]); c – proba 18 (U=1[V]; I=0,02 [A]; t=20 [min]) 
 

Durata de depunere influenţează categoric grosimea stratului depus, astfel, 

cu cât durata este mai mare, cu atât grosimea stratului este mai mare. După cum 

se poate observa din micrografiile 5.7 a-c, cu cât această durată este mai mare, se 

modifică şi rugozitatea stratului în sens favorabil. 
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B. Influenţa intensităţii curentului utilizat în timpul depunerii asupra ca-

lităţii straturilor de dispersie 

B1. Analiza macroscopică a straturilor depuse 

Probele au fost supuse examinării macroscopice în vederea analizei calităţii stratu-

lui depus. 

 

 

 

 

 

 
 Figura 5.8 Aspectul macroscopic al probelor din tabelul 5.6: a - proba 19 

(U=2 [V]; I=0,3 [A]; t=20 [min]); b – proba 20 (U=2 [V]; I=0,1[A]; t=20 [min]); c - pro-

ba 21 (U=2 [V]; I=0,08 [A]; t=20 [min]); d - proba 22 (U=2 [V]; I=0,06 [A]; t=20 

[min]); e - proba 23 (U=2 [V]; I=0,04 [A]; t=20 [min]); f - proba 24 (U=2 [V]; I=0,02 
[A]; t=20 [min]) 

Comparând imaginile a-f din figura 5.8, se poate observa că probele depuse 

cu intensităţi mari ale curentului sunt deosebit de poroase; odată cu scăderea in-

tensităţii, crescând aderenţa stratului la substrat. 

 

B2. Analiza microscopică a straturilor depuse 

În vederea determinării valorii optime a intensităţii de curent aplicate în tim-

pul depunerii electrolitice a straturilor, s-au menţinut constanţi ceilalţi parametrii ai 

procesului de depunere (Tabelul 5.9). Figura 5.9 prezintă micrografiile în secţiune 

transversală a celor 6 probe.  

19 24 20 21 22 23 
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e                                                                  f 

Figura 5.9. Aspectul microscopic al probelor din tabelul 5.9: a - proba 37 (U=0,4 

[V]; I=0,3 [A]; t=20 [min]); b – proba 38 (U=0,4 [V]; I=0,1 [A]; t=20 [min]); c - proba 

39 (U=0,4 [V]; I=0,08 [A]; t=20 [min]); d - proba 40 (U=0,4 [V]; I=0,06 [A]; t=20 

[min]); e - proba 41 (U=0,4 [V]; I=0,04 [A]; t=20 [min]); f - proba 42 (U=0,4 [V]; 

I=0,02 [A]; t=20 [min]) 

Imaginile microstructurale ale straturilor depuse cu valori ale intensităţii cu-

rentului cuprinse între 0,02 – 0,3 A arată că scăderea acesteia determină creşterea 

grosimii acoperiri galvanice. Totodată, se poate constata că valorile mai reduse ale 

intensităţii curentului conduc la obţinerea unor straturi cu aderenţă mai bună la 

substrat şi rugozitate mai mică. 

 

C. Influenţa tensiunii aplicate în timpul depunerii asupra calităţii stratu-
rilor de dispersie 

C1. Analiza macroscopică a straturilor depuse 

Aspectul macroscopic al probelor depuse în vederea determinării valorii op-

time a tensiunii de depunere este prezentat în figura 5.10. 

 

 



Cercetări asupra covoarelor de protecţie supuse la solicitări mecanice variabile 
şi probe de anduranţă pentru folosirea lor în sistemele de protecţie şi avertizare 
ale agregatelor energetice de mare putere 

  
 

Ing. I.V. Rigou                                          27 
 
 

 

 

 

 

 

       

 

        a.                           b.                          c.                          d.                         e. 

Figura 5.10 Aspectul macroscopic al probelor: a - proba 13 (U=2 [V]; I=0,3 [A]; 

t=20 [min]); b – proba 19 (U=1 [V]; I=0,3 [A]; t=20 [min]); c - proba 25 (U=0,8 [V]; 

I=0,3 [A]; t=20 [min]); d - proba 31 (U=0,6 [V]; I=0,3 [A]; t=20 [min]); e - proba 37 

(U=0,4 [V]; I=0,3 [A]; t=20 [min]) 

 

Analizând imaginile a-e din figura 5.10 se observă că la o tensiune mare în 

timpul depunerii (Figura 5.10 b), straturile sunt foarte poroase. Pe măsură ce s-a 

scăzut tensiunea de depunere, a scăzut şi porozitatea stratului. De asemenea, 

odată cu scăderea tensiunii, creşte aderenţa stratului la substrat. 

C2. Analiza microscopică a straturilor depuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               a.                                                                      b. 
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c.                                                                      d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 

 

Figura 5.11 Aspectul microscopic al probelor: a - proba 18 (U=2 [V]; I=0,02 

[A]; t=20 [min]); b – proba 24 (U=1 [V]; I=0,02 [A]; t=20 [min]); c - proba 30 (U=0,8 

[V]; I=0,02 [A]; t=20 [min]); d - proba 36 (U=0,6 [V]; I=0,02 [A]; t=20 [min]); e - pro-

ba 42 (U=0,4 [V]; I=0,02 [A]; t=20 [min]) 

 

Aşa cum rezultă din examinarea microstructurilor reproduse în figura 5.11, 

cele cinci teste, efectuate pentru valori diferite ale tensiunii aplicate, au arătat faptul 
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că reducerea acesteia conduce la obţinerea unor straturi mai compacte, cu ade-

renţă mai bună la substrat şi calitate mai bună a suprafeţei. 

În urma realizării celor două serii de probe, menite să pună în evidenţă in-

fluenţa intensităţii curentului şi, respectiv, a tensiunii asupra grosimii şi structurii 

acoperirilor galvanice, precum şi a aderenţei acestora la substrat şi a rugozităţii 

suprafeţei, se poate concluziona că straturile cele mai bune au fost cele depuse cu 

următorii parametri: U=0,4 [V]; I=0,02 [A]; t=20 [min]. 
 

5.2.2.2 Îmbunătăţirea rezistenţei la uzare a straturilor de argint prin inserarea de 

particule dure în timpul depunerii 

Pentru fiecare dintre probe aparatul Pin-on-Disk dă rata de uzare în funcţie 

de aria urmei în secţiune transversală, calculată. Relaţia 1 reprezintă formula cu 

ajutorul căreia s-a calculat această arie. 

                          22 s4h3
s6

hA 


                   (5.1) 

unde: h reprezintă înălţimea urmei, iar s este lăţimea acesteia. 

Înăţimea şi lăţimea urmei s-au determinat cu ajutorul microscopului 

Keyence. 

Rata de uzură se înţelege ca fiind volumul de material pierdut pe distanţa de 

acţiune a bilei pe suprafaţa probei, funcţie de forţa de apăsare. 

În cele ce urmează s-a efectuat o analiză comparativă a straturilor de argint 

pur, cu straturile de dispersie, conţinând 10% microparticule de diamant (1 μm). S-

au realizat două seturi a câte trei probe pentru fiecare tip de acoperire. 

 

A. Straturi de tip 100% argint 

Aspectul suprafeţei unei probe acoperite cu argint, după încercarea la uza-

re, este prezentat în figura 5.12. În urma acţiunii corpului sferic asupra straturilor 
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de argint, au apărut zone cu dislocări complete ale acoperirii galvanice de pe sub-

stratul de cupru. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.12 Aspectul suprafeţei unei probe acoperite cu argint, după încercarea la 

uzare 

 

În figura 5.13 este prezentată urma unei probe în secţiune transversală, 

putându-se observa profilul şi dimensiunile urmei (lăţime şi adâncime), în funcţie 

de care s-a calculat aria acesteia. 
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Figura 5.13 Profilul şi dimensiunile urmei unei probe acoperite cu argint 
 

B. Straturi de tip argint + 10% diamant (1 μm) 

Aspectul unei suprafeţe acoperite cu argint-diamant, după încercarea la 

uzare, este prezentat în figura 5.15. Urma lăsată de bilă pe suprafaţa probei pre-

zintă denivelări proeminente, dispuse neuniform. 
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Figura 5.15 Micrografie pe suprafaţa rezultată în urma testului la uzare a unui strat 

argint-diamant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.16 Profilul şi dimensiunile urmei unei probe acoperite cu argint-diamant 
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Tabelul 5.11 Rezultatele testelor la uzare 

Proba Tip acoperire 
Granulaţie 

ranfort 
[μm] 

Coeficientul 
mediu de fre-

care 

Aria urmei 
[μm2] 

 
Rata de 
uzură 

[mm3/N/m] 

43 Ag 100% - 0,288 6659,4 6,659 x 10-4 

44 Ag 100% - 0,249 5976,9 5,995 x 10-4 
45 Ag 100% - 0,273 6117,3 6,179 x 10-4 

46 Ag+10% diamant 1 0,269 3721,4 3,733 x 10-4 
47 Ag+10% diamant 1 0,377 5149,0 5,149 x 10-4 
48 Ag+10% diamant 1 0,228 2367,6 2,368 x 10-4 

 
În cazul acoperirii cu Ag 100% s-a obţinut, după cum era de aşteptat, o rată 

de uzură şi totodată o valoare mai mare a coeficientului de frecare, în comparaţie 

cu acoperirile de tip Ag-diamant. Valoarea ridicată a coeficientului de frecare se 

datorează fenomenului de pătrundere a bilei pe o adâncime importantă în stratul 

de Ag în timpul testului (Figurile 5.12-5.13 şi 5.15-5.16), şi prin aceasta realizarea 

unei suprafeţe mari de contact. 

Inserţia de particule de diamant (1 μm) în matricea de Ag a condus la redu-

cerea cu 44% a ratei de uzură şi concomitent la scăderea coeficientului de frecare. 

Variaţia tipului de particulă dispersă 
În vederea determinării influenţei particulelor disperse asupra rezistenţei la 

uzare a straturilor de argint, s-au supus testelor de uzare o serie de straturi depuse 

cu parametrii optimizaţi. Pentru comparaţie au fost depuse atât straturi de argint, 

cât şi straturi conţinând particule disperse de alumină, oxid de zirconiu şi diamant. 

Valorile calculate ale ariei, cât şi ratele de uzură sunt prezentate în tabelul 

5.12. 
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Tabelul 5.12 Rezultatele testului la uzare 

Proba 
Tip acoperi-

re 

Granulaţie 
ranfort 
[μm] 

Coeficientul 
mediu de 
frecare 

Aria urmei 
[μm2] 

Rata de uzură 
[mm3/N/m] 

49 Ag - 0,532 3412,585 6,825 x 10-4 

50 Ag+ZrO2 3 0,319 1534,226 3,068 x 10-4 
51 Ag+diamant 1 0,464 1475,500 2,951 x 10-4 
52 Ag+Al2O3 0,04 0,484 368,086 1,187 x 10-4 

 

Cel mai bun comportament la testul de uzare l-a prezentat stratul de Ag du-

rificat cu nanoparticule de Al2O3. În acest caz rata de uzură a scăzut cu 82%.  

Microparticulele de diamant au determinat prin inserţia în matricea de Ag o 

rată de uzare cu 59% mai mare decât nanoparticulele de alumină, în condiţiile în 

care coeficientul de frecare a fost şi el mai ridicat. Deşi duritatea diamantului (10 

060 HV) este mult mai mare decât duritatea aluminei (1620 HV), această compor-

tare se datorează granulaţiei scăzute a aluminei (0,04μm) în comparaţie cu granu-

laţia diamantului (1μm). 

Variaţia granulaţiei particulei disperse 

În vederea determinării influenţei granulaţiei particulelor disperse asupra re-

zistenţei la uzare a straturilor de argint, s-au supus testelor de uzare o serie de 

straturi depuse cu parametrii optimizaţi. Pentru comparaţie au fost depuse atât 

straturi de argint, cât şi straturi conţinând particule disperse de diamant, cu granu-

laţia de 1 μm, 0,25 μm, respectiv 0,1 μm. 
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Tabelul 5.13 Rezultatele testelor la uzare 

Proba 
Tip acoperi-

re 

Granulaţie 
ranfort 
[μm] 

Coeficientul 
mediu de 
frecare 

Aria urmei 
[μm2] 

Rata de uzură 
[mm3/N/m] 

53 0,184 1465,9 1,466 x 10-4 

54 0,224 1877,2 1,877 x 10-4 
55 

0,1 

0,182 1357,6 1,358 x 10-4 

56 0,332 2339,3 2,339 x 10-4 

57 0,190 1253,2 1,253 x 10-4 

58 

0,25 

0,183 1800,3 1,800 x 10-4 

59 0,269 3721,4 3,733 x 10-4 

60 0,377 5149,0 5,149 x 10-4 

61 

Ag+diamant 

1 

0,228 2367,6 2,368 x 10-4 

 
În urma analizei microscopice în secţiune transversală a celor trei tipuri de 

straturi depuse, se poate observa că indiferent de granulaţia particulei disperse, 

straturile sunt uniforme, compacte, iar aderenţa la substrat este foarte bună. Cu cât 

granulaţia ranfortului este mai mare, creşte şi grosimea stratului depus. 

 

Cap.6. Calcule de rezistenţă şi oboseală pentru covoarele 
de protecţie 

 
Comparativ cu solicitările statice, solicitările variabile repetate de un număr 

mare de ori, au un efect nefavorabil asupra capacităţii de rezistenţă a materialului 

din care sunt confecţionate elementele de rezistenţă. 
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Tehnica actuală de calcul pune la dispoziţia proiectantului softuri specializa-

te, dotate cu module destinate analizei comportamentale şi de încărcare pentru di-

verse ansamble şi mecanisme. 

Modelul geometric al elementului de contact   
În figura 6.1 este prezentat modelul elementului de contact din interiorul co-

voarelor de protecţie. 

 

 

 

 

 

 
 Figura 6.1 Modelul unui element de contact 

 
Studiul static cu modulul Simulation al programului SolidWorks 

Anterior calculului analizei, trebuie definite încărcări şi condiţii de frontieră 

aplicate asupra componentelor/suprafeţelor modelului. 

S-a aplicat o forţă de 750 N pe suprafaţa superioară a tălpii. 

Figura 6.4 reprezintă modelul discretizat în elemente al covorului de protec-

ţie. Se poate observa că discretizarea în zonele cu concentratori de tensiune este 

mai fină. Acest lucru fiind necesar pentru ca şi calcului de rezistenţă să fie cât mai 

corect. Mărimea maximă a elementelor finite în cazul nostru este de 22,36 mm, iar 

cea minimă de 4,47 mm.  
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Figura 6.4 Modelul discretizat al covorului de protecţie 

 

În urma analizei tensiunilor von Mises s-a obţinut următoarea distribuţie a 

tensiunilor pentru elementele de contact realizate din argint pur şi pentru elemente-

le realizate din materialul propus argint-diamant. Pentru elementele realizate din 

argint pur s-a obţinut o valoare maximă a tensiunii de 84 MPa, iar pentru elemen-

tele realizate din noul material, argint-diamant, valoarea tensiunii fiind de 84.1 

MPa. 
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Figura 6.6 Distribuţia şi valorile tensiunilor von Mises pe elementele de contact 

acoperite cu argint pur 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 6.7 Distribuţia şi valorile tensiunii von Mises pe elementele de contact 

acoperite cu argint-diamant 

 
Calcule de oboseală 

În cele ce urmează s-a realizat analiza la oboseală a elementelor de contact 

din interiorul covorului de protecţie realizate din argint pur, şi a elementelor de con-

tact realizate din materialul propus argint-diamant.  Astfel, în cazul elementelor 
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acoperite cu argint pur, numărul minim de cicluri la care rezistă elementele este de 

1,358·104, iar în cazul elementelor acoperite cu materialul propus argint-diamant, 

numărul minim de cicluri fiind de   3,741·105. 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 6.8 Rezistenţa la oboseală a elementelor acoperite cu argint pur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.9 Rezistenţa la oboseală a elementelor acoperite cu argint-diamant 
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Cap. 7 Concluzii generale şi contribuţii personale 

7.1 Concluzii generale 

 
Cercetărea experimentală este partea cea mai importantă din cadrul 

activităţii doctorale şi poate fi sintetizată în următoarele concluzii generale: 

 Pentru experimentări, s-au realizat probe (elemente de contact) din 

argint durificat cu particule de: diamant (de granulaţie 0,1 μm, 0,25 

μm şi 1 μm), oxid de aluminiu (de granulaţie 0,04 μm) şi oxid de zir-

coniu (de granulaţie 3 μm);   

 Utilizarea particulelor de diamant este o noutate tehnică, care se va 

propune pentru brevetare internaţională; 

 Durificarea stratului de argint s-a realizat cu o instalaţie specială de 

depunere, concepută şi realizată în cadrul cercetării doctorale; 

 Pentru instalaţia de depunere s-a stabilit o procedură de lucru adec-

vată; 

 Optimizarea parametrilor depunerii s-a realizat pe 42 de probe durifi-

cate cu diamant; 

 Calitatea straturilor obţinute a fost apreciată prin compactitatea depu-

nerilor şi aderenţa lor pe substrat; compactitatea şi aderenţa s-au ve-

rificat prin microscopie electronică în secţiune transversală a probe-

lor; 

 Parametrii optimi de depunere cu instalaţia utilizată sunt: tensiunea 

de lucru U=0,4 V, intensitatea curentului I=0,02 A, durata de depune-

re t=20 min.; 

 Un număr de 4 probe acoperite cu argint, 13 probe acoperite cu ar-

gint durificat cu diamant şi câte o probă acoperită cu oxid de aluminiu 
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şi oxid de zirconiu, au fost supuse cercetării la uzare cu dispozitivul 

Pin-on-disk;  

 Rezistenţa la uzare a fost dată de instalaţia pin-on-disk, având ca re-

ferinţă aria urmei. Aspectul şi aria urmei de uzură s-au pus în eviden-

ţă cu ajutorul microscopului digital; 

 Inserţia de particule dure în matricea de argint a condus, în toate si-

tuaţiile analizate, la îmbunătăţirea comportamentului stratului la uza-

rea prin frecare; 

 Experimentările au pus în evidenţă influenţa diferitelor materiale utili-

zate ca ranfort, a granulaţiei particulelor de inserţie, dar şi a durităţii 

acestora asupra creşterii rezistenţei la uzare a acoperirilor galvanice 

din argint şi anume: 

 Cu cât dimensiunea particulelor este mai redusă, cu atât comporta-

mentul la uzare al stratului de dispersie este mai bun; 

 Pentru particule din materiale diferite s-au obţinut următoarele rezul-

tate ale ratei de uzură: 3,068*10-4 pentru argint durificat cu particule 

de oxid de zirconiu; 2,951*10-4 în cazul durificării cu particule de dia-

mant; 1,187*10-4 pentru straturile durificate cu particule de oxid de 

aluminiu, comparativ cu argintul pur care a dat o rată de uzură de 

6,825*10-4; 

 Rata de uzură mai mică, în cazul argintului durificat cu oxid de alumi-

niu (1,187 * 10-4), decât la cel durificat cu diamant (2,951 * 10-4), arată 

influenţa mare pe care o are mărimea particulelor. Cu siguranţă rata 

de uzură a argintului durificat cu diamant este mai mică decât cea a 

argintului durificat cu oxid de aluminiu în situaţia în care mărimea par-

ticulelor este aceeaşi:  
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 Un număr de 9 probe durificate cu particule de diamant de granulaţie 

diferită (3 probe cu granulaţia particulelor de 0,1 μm, alte 3 probe cu 

granulaţia particulelor de 0,25 μm, respectiv 3 probe cu granulaţia 

particulelor de 1 μm) au fost supuse cercetării la uzare. Rata de uzu-

ră este dependentă de granulaţia particulei şi scade odată cu micşo-

rarea granulaţiei, astfel, pentru granulaţia de 1 μm rata de uzură a 

fost, în medie, 3,750 * 10-4, pentru granulaţia de 0,25 μm s-a obţinut o 

valoare medie a ratei de uzură de 1,797 * 10-4, respectiv, în cazul di-

amantului de granulaţie 0,1 μm, rata de uzură medie a fost de 1,567 * 

10-4; 

 Conductibilitatea electrică a plăcuţelor acoperite cu argint şi a celor 

acoperite cu argint durificat cu particule de diamant este aproximativ 

aceeaşi. Durificarea cu diamant a contactelor nu înrăutăţeşte calita-

tea lor electrică;   

 Analiza detaliată a straturilor de argint durificate cu diamant şi cerce-

tările experimentale ample efectuate, au dus la concluzia că acest 

procedeu de durificare, propus în cadrul tezei, reduce substanţial rata 

de uzură şi creşte durata de viaţă a covoarelor de protecţie; 

 Aceste rezultate au fost prezentate unei mari firme europene, ca-
re produce covoare de protecţie, Haake Technik GmbH. Aceasta 

şi-a manifestat interesul pentru aplicarea soluţiei tehnice propu-
se de autoare pentru creşterea durabilităţii elementelor tubulare 
de contact din interiorul covoarelor şi a solicitat, pentru testarea 
proprie, realizarea de elemente acoperite cu materialul compozit 

dezvoltat în cadrul prezentei teze. 
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Calculele de rezistenţă şi oboseală pentru covoarele de protecţie, rea-

lizate cu programul SolidWorks, s-au finalizat cu: 

 Tensiunea maximă este de 84 MPa şi a rezultat foarte aproape de 

zona de îmbinare a două tije, în zona călcâiului tălpii; 

 Numărul de cicluri la care rezistă covorul din argint este de 1,358·104, 

ceea ce înseamnă ani de solicitare continuă, având în vedere scopul 

şi utilizarea covoarelor de protecţie; 

 Numărul de cicluri la care rezistă covorul din argint-diamant este de 

3,741·105, ceea ce înseamnă de 30 ori mai mult decât covorul din ar-

gint; 

 Valorile rezistenţei la oboseală obţinute prin simulare sunt în concor-

danţă cu valorile rezistenţei la uzare a straturilor de argint pur şi ar-

gint-diamant obţinute pe cale experimentală.   

7.2 Contribuţii personale 

Cercetarea doctorală efectuată pe parcursul a trei ani, prezentată în detaliu 

în teză, s-a finalizat cu următoarele contribuţii personale ale doctorandei: 

 Studiul şi analiza contactelor electrice pentru utilizarea lor la co-
voarele de protecţie; 

 Studiul materialelor compozite, în general şi a celor utilizate în 
cadrul tezei, în special; 

 Studiul acoperirilor de protecţie şi a procedeelor de obţinere ale 
acestora, pentru utilizarea lor la elementele de contact ale co-
voarelor de protecţie; 

 Analiza şi prezentarea noţiunilor de tribologie, pentru utilizarea 
lor la elementele de contact ale covoarelor de protecţie; 
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 Realizarea de probe (elemente de contact), din argint durificat cu 

particule de: diamant (de granulaţie 0,1 μm, 0,25 μm şi 1 μm), 
oxid de aluminiu (de granulaţie 0,04 μm), oxid de zirconiu (de 
granulaţie 3 μm) pentru cercetarea experimentală; 

 Utilizarea particulelor de diamant, pentru durificarea argintului, 

este o noutate tehnică, care se va propune pentru brevetare in-
ternaţională; 

 Instalaţie specială pentru  durificarea stratului de argint.  Pentru 
această instalaţia de depunere s-a stabilit o procedură de lucru 
adecvată. 

 Optimizarea parametrilor depunerii s-a realizat pe 42 de probe durifi-
cate cu diamant. 

 Calitatea straturilor obţinute a fost apreciată prin compactitatea depu-
nerilor şi aderenţa lor pe substrat; compactitatea şi aderenţa s-au verificat 

prin microscopie electronică în secţiune transversală a probei; 
 Cercetarea la uzură cu dispozitivul Pin-on-disk a unui număr de 

4 probe acoperite cu argint, 13 probe acoperite cu argint durifi-
cat cu diamant, şi a unei probe acoperită cu oxid de aluminiu şi 

oxid de zirconiu; 
  Evidenţierea influenţei diferitelor materiale utilizate ca ranfort, a 

granulaţiei particulelor de inserţie, dar şi a durităţii acestora 
asupra creşterii rezistenţei la uzare a acoperirilor galvanice din 

argint. Cu cât dimensiunea particulelor este mai redusă, cu atât 
comportamentul la uzare al stratului de dispersie este mai bun. 
Rata de uzură a argintului durificat cu diamant este mai mică de-
cât cea a argintului durificat cu oxid de aluminiu.  
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 Pe un număr de 9 probe durificate cu particule de diamant de 

granulaţie diferită (3 probe cu granulaţia particulelor de 0,1 μm, 
alte 3 probe cu granulaţia particulelor de 0,25 μm, respectiv 3 
probe cu granulaţia particulelor de 1 μm) s-a pus în evidenţă de-
pendenţa dintre rata de uzură şi granulaţia particulei. Rata de 

uzură scade odată cu micşorarea granulaţiei; 
 S-a demonstrat că durificarea cu diamant a contactelor nu înrău-

tăţeşte calitatea lor electrică.  Conductibilitatea electrică a plăci-
lor din argint şi a celor de argint durificate cu particule de dia-
mant este aproximativ aceeaşi.  

 Asimilarea programului de calcul cu elemente finite SolidWorks, 
cu modulele Motion şi Simulation; 

 Realizarea calculelor de rezistenţă şi oboseală pentru covorul cu 
elementele din argint pur şi cu elemntele din argint-diamant. 

Numărul de cicluri de oboseală, la care rezistă covorul din ar-
gint-diamant, este mult mai mare decât al covorului din argint. 
Valorile rezistenţei la oboseală obţinute prin simulare sunt în 
concordanţă cu valorile rezistenţei la uzare a straturilor de argint 

pur şi argint-diamant obţinute pe cale experimentală. 
 Rezultatele au fost apreciate foarte bine de către firma Haake 

Technik GmbH din Germania, firmă care şi-a manifestat interesul 
pentru aplicarea soluţiei şi a solicitat deja depuneri de straturi 

durificate cu diamant pe elementele de contact din interiorul co-
voarelor pe care le produce. 
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