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REZUMAT 

Lucrarea reprezintă un studiu sintetic privind unele modele bidimensionale adoptate pentru stratul superficial al materialelor 

metalice care joacă un rol determinant în comportarea acestora în procese de frecare, uzură sau oboseală. Datele prezentate sunt 

utile în analiza modificărilor structurale care apar şi se dezvoltă în timpul proceselor distructive menţionate. Studiul modificărilor 

structurale se poate face prin diverse tehnici de control nedistructiv, unde un loc important este ocupat de difractometria de radiaţii X 

care dă informaţii asupra stărilor de tensiuni interne, gardul de texturare, transformările de fază în stare solidă, dimensiunea medie 

a blocurilor de mozaic, tipul de reţea cristalină etc. 

 

ABSTRACT 

The paper presents a synthetic study concerning the known 2D models for the superficial layer of metallic materials that plays a 

determinant role in their behaviour during friction, wear and fatigue processes. The presented data are useful in analysis of the 

structural changes that appear and develop during mentioned destructive processes. The study of structural changes can be 

performed by various techniques one of them being X-ray diffractometry that gives information on stress states, texture degree, 

phase transformations into solid state, average dimension of mosaic blocks, type of crystalline lattice etc. 
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1. CONSIDERAŢII GENERALE 

Rezultatele cercetărilor experimentale, apărute pe plan 

mondial în ultimii 10-15 ani [2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 17] 

în domeniul fizicii suprafeţei şi a stratului superficial, au 

scos în evidenţă necesitatea aprofundării studiilor referi-

toare la fenomenele fizice care apar şi se dezvoltă în 

timpul proceselor de frecare, uzură şi oboseală a materia-

lelor metalice. 

Conţinuarea şi aprofundarea cercetărilor privind feno-

menele şi procesele fizice din straturile superficiale, în 

timpul proceselor distructive mai sus amintite, sunt 

impuse şi de condiţiile diverse de solicitare ale materia-

lelor metalice, dintre care amintim: viteze mari de lucru 

ale suprafeţelor; presiuni ridicate; medii deosebite de 

lucru (vid înalt, temperaturi joase sau ridicate, prezenţa 

radiaţiilor etc.); existenţa unei mari diversităţi de materiale, 

metode şi aparate de analiză şi control. 

Multe din aspectele privind procesele şi fenomenele 

fizice care apar în stratul superficial în timpul frecării, 

uzurii şi oboselii au fost pe deplin elucidate. Astfel, putem 

menţiona: comportarea dislocaţiilor în apropierea suprafeţei 

libere a corpului solid; starea energetică şi multiplicarea 

dislocaţiilor în zonele superficiale; influenţa microreliefului 

suprafeţei asupra rezistenţei la uzură; influenţa peliculelor 

de oxizi şi a acoperirilor speciale sau a mediilor lichide 

sau gazoase asupra unor proprietăţi fizico-mecanice ale 

stratului superficial etc. Cu toate acestea, au rămas încă 

nerezolvate o serie de aspecte ca: cinetica durificării 

stratului superficial în timpul deformării; cinetica curgerii 

interioare şi superficiale a metalelor; comportarea stratului 

superficial la micro şi macrodeformare; rolul tensiunilor 

remanente asupra rezistenţei la uzură a stratului superficial 

etc. [1, 8, 15, 16]. 

2. STRATUL SUPERFICIAL  

AL MATERIALELOR METALICE 

Procesele de frecare şi uzură sunt procese complexe de 

natură fizică, chimică, metalurgică şi mecanică. Aceste 

procese apar ia contactul dinamic sau static dintre supra-

feţele a două corpuri solide între care poate fi interpus sau 

lipsi un agent lubrifiant gazos, lichid sau solid. 

 Statul superficial ar reprezenta acea parte tridimensio-

nală din materialul metalic care se întinde de la frontiera 
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de separaţie fizică a părţilor aflate în contact, spre 

interiorul uneia din aceste părţi, până la o adâncime 

oarecare d. 

După [8, 10], întinderea stratului superficial depinde de 

tipul şi intensitatea solicitării externe şi se consideră că se 

termină în zona până, la care are loc perturbaţia reţelei 

cristaline. Adâncimea de întindere variază de la câteva 

grosimi de strat atomic (la uzură prin,procese chimice; şi 

poate ajunge până la 50-100 μm  în cazul proceselor de 

frecare uscată [3, 8]. 

Din punct de vedere teoretic, la corpurile solide, se 

distinge o suprafaţă ideală, constituită dintr-o succesiune 

bidimensională de atomi şi o suprafaţă reală caracterizată 

atât prin perturbări ale aranjamentului atomilor în reţea, 

cât şi prin prezenţa unor atomi străini sau a unor defecte 

specifice. 

 Din punct de vedere practic, interesează o zonă 

superficială (strat superficial) de grosime egală cu unul sau 

mai multe straturi atomice, în care proprietăţile fizico-

mecanice se deosebesc de cele din interiorul corpului solid 

şi la care se adaugă o zonă de acţiune a tensiunilor 

remanente ce rezultă din solicitările externe . 

În figura 1,a se prezintă o secţiune transversală printr-

un sistem format din două corpuri A şi B aflate în contact 

indirect şi în mişcare relativă cu viteza v0, iar în figura 1,b 

se prezintă un detaliu al zonei de contact [10]. Se evi-

denţiază următoarele elemente: 

A - corpul (triboelementul) superior; 

B - corpul (triboelementul) inferior; 

AUB - tribosistem de alunecare (cupiu de frecare); 

a - zona de deformare plastică; 

b - zona cu structura distrusă; 

c - zona de deformare elastică; 

d - materia! de bază; 

1- material de ungere care se interpune între tribo-

elementele A şi B; 

2 şi 3 - particulă microscopică, respectiv submicro-

scopică, produse în procesul  de uzură; 

4 - regiuni din triboelementul superior  şi respectiv 

inferior care vor intra nemijlocit în interacţiune; 

5 - zonă cu proprietăţi fizico-mecanice puternic 

modificate; 

6 - reprezentarea limitelor de variaţie a valorii vitezei 

momentane a diferitelor zone de fluid. 

Zona din triboelementul inferior (care conform princi-

piului reacţiunii există şi în triboelementul superior) care 

se întinde de la limita de separaţie fizică spre interiorul 

materialului şi care cuprinde zonele a, b şi c, formează 

aşa-zisul strat Saint-Venant. Grosimea acestui strat este 

superioară grosimii stratului superficial. Un rol deosebit în 

evoluţia parametrilor stratului Saint-Venant îl au parti-

culele de uzură de dimensiuni relativ mari care, în unele 

cazuri, pot provoca chiar distrugeri „catastrofale” ale 

triboelementelor. 

 
 

Fig. 1. Secţiunea transversală a contactului dintre două corpuri. 

 

Deoarece, la ora actuală, structura stratului superficial 

nu este pe deplin cunoscută, diferiţi autori dau diferite 

scheme structurale. Astfel, unul din modelele acceptate de 

o serie de cercetători este cel prezentat în figura 2 [10, 11]. 

Se remarcă o zonă rezultată imediat după prelucrarea 

mecanică, caracterizată printr-o structură deformată (strat 

deformat); o zonă cu structura nedeformată, dispusă sub 

stratul deformat şi care face parte din materialul de bază; o 

zonă de natură fizico-chimică ce apare chiar în primele 

momente ale terminării prelucrării mecanice şi care constă 

dintr-un strat de oxizi şi un strat de molecule adsorbite 

urmate de un strat care înglobează o serie de impurităţi. 
 

 
 

Fig. 2.  Structura stratului superficial după J. Caubet 

 

Grosimile acestor zone depind de o serie de factori 

intrinseci ai metalului, cât şi de o serie de factori 

extrinseci. Astfel, grosimea straturilor de oxizi şi de 

adsorbţie depinde atât de natura metalului de bază şi de 

mediul înconjurător (atmosfera ambiantă, tipul şi natura 

lubrifiantului etc.), cât şi de starea de solicitare fizico-

mecanică, cunoscut fiind că prin deformate plastică metalul 

devine activ.  
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În figura 3 se prezintă un model mai evoluat pentru 

structura stratului superficial [18] şi în care se remarcă 

unele elemente suplimentare structurii anterioare. Astfel, 

apar evidenţiate geometria şi microgeometria suprafeţei 

stratului superficial care joacă un rol deosebit de important 

în procesele de frecare şi uzură, mai ales în timpul 

rodajului, de exemplu. De asemenea, trecerea de la zona 

cu structură cristalină deformată la materialul de bază nu 

se face brusc, ci treptat, interpunându-se o zonă cu 

deformare medie a grăunţilor cristalini. 
 

 
 

Fig. 3.  Structura stratului superficial  

după Vermeşan. 

 

În figura 4 se prezintă o structură şi mai evoluată de 

strat superficial prin prisma interacţiunii nemijlocite dintre 

triboelement şi materialul de ungere, evidenţiind astfel 

rolul deosebit pe care îl joacă lubrificaţia în procesele de 

frecare şi uzură [10, 18]. 
 

 
 

Fig. 4. Structura sratului superficial după Bersadski. 

 

  Structura sandviş propusă pentru stratul super-

ficial evidenţiază următoarele elemente: 

 1 - zona de ungere elastohidrodinamică EHD; 

 2 - zona agregatelor moleculare sau zona cristalelor 

lichide; 

3, 4 - strat adsorbit sau chemosorbit format de 

moleculele polare din mediul de ungere şi care se 

orientează perpendicular la suprafaţa metalului; 

5 - strat tribopolimerizat sau tribometalopolimerizat şi 

care este format în urma polimerizării moleculelor de 

lubrifiant sau de altă natură, datorită procesului de frecare; 

6 - strat lamelar format din cristale solide şi care apare 

în cazul utilizării lubrifianţilor solizi cum ar fi grafitul, 

disulfura de molibden etc.; 

7 - strat tribochimic format din oxizi nestoechiometrici 

sau clusteri de acizi ai materialului metalic; 

8 - zona alcătuită din componenţi „moi"; 

9 - zona în care particulele rezultate în urma uzurii sunt 

„dizolvate” şi unde predomină din abundenţă vacanţele; 

10 - zona în care structura materialului este amorfizată 

(dimensiunea blocurilor de mozaic este mai mică de 10Å); 

11 - zona în care este prezentă texturarea mecanică şi 

unde blocurile de mozaic, subgrăunţii sau chiar grăunţii 

cristalini sunt rotiţi; 

12 - zona cu o densitate mare de dislocaţii care se 

grupează în reţele de dislocaţii; 

13 - zona unde există dislocaţii care încă nu s-au grupat 

în reţele; 

14 - material de bază. 

Modelul prezentat este rezultatul acumulărilor obţinute 

în ştiinţa fizicii corpului solid  şi evidenţiază rolul deosebit 

pe care îl au procesele fizice şi chimice care se dezvoltă în 

timpul frecării şi uzurii, iar stratul superficial se poate 

analiza nedistructiv printr-o serie de metode moderne, 

între care un loc important îl ocupă difractometria de 

radiaţii X şi microscopia electronică [ 6, 7, 14]. 

3. CONCLUZII 

1. Datele prezentate se referă la diverse modele 2D 

pentru stratul superficial al materialelor metalice şi care 

sunt prezentate în ordinea apariţiei lor în literatura de 

specialitate.  

2. Primele două mode iau în considerare numai 

aspectele mecanice ale stratului superficial, în timp ce cel 

de-al treilea model poate fi considerat ca unul îmbunătăţit 

deoarece pe lângă aspectele fizico-mecanice sunt luate în 

consideraţie şi cele de natură chimică. 

3. Modelele 2D prezentate arată necesitatea utilizării 

unui complex de metode şi tehnici de control a stratului 

superficial astfel încât să se reliefeze atât componentele 

fizico-mecanice cât şi cele chimice ale acestuia. 

4. Cunoaşterea cât mai amănunţită a structurii stratului 

superficial al unui material metalic permite găsirea meca-

nismelor care sa explice răspunsul materialului la acţiunea, 

în general destructivă, a unor factori exteriori, cum ar fi 

cei de natură mecanică, chimică sau termică. 
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