Proiect finanțat de Uniunea Europeana prin Programul Cadru 7
Participarea partenerului roman cofinanţată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) prin programul Capacităţi - Modul III
Titlul proiectului

SISTEM RAPID DE PROCES ŞI PRODUCŢIE PENTRU PRODUCŢIA CU
RANDAMENT, FLEXIBILITATE ŞI EFICIENŢĂ RIDICATĂ A COMPONENTELOR
MINIATURIZATE FABRICATE DINTR-O GAMĂ LARGĂ DE MATERIALE
Acronim
Grant agreement
Bugetul total al proiectului IMNR (EURO)
Cofinanțare UEFISCDI
Contract UEFISCDI
Durata proiectului (luni):
Data de începere a proiectului
Data de finalizare a proiectului
Date de identificare apel
Link către site-ul proiectului

Micro-FAST
608720
277200 €
77800 €
235 EU/2013
42
septembrie 2013
februarie 2017
FP7-2013-NMP-ICT-FOF(RTD)
în lucru la coordonator

Parteneri
1

MBN NANOMATERIALIA SPA, Italy, Coordonator

2

AFT AUTOMATION UND FEINWERKTECHNIK GMBH, Germany, Partener

3

ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA, Spain, Partener

4

BPE INTERNATIONAL DR HORNIG GMBH, Germany, Partener

5

DIAD GROUP SRL, Italy, Partener

6

CEDRAT TECHNOLOGIES SA, France, Partener

7
8

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V,
Germany, Partener
IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE, United Kingdom, Partener

9

INSTITUTTET FOR PRODUKTUDVIKLING – IPU, Denmark, Partener

10

MATRES SRL, Italy, Partener

11

microLS GmbH, Germany, Partener

13

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE,
România, Partener
Responsabil: Dr. Ing. Roxana Mioara PITICESCU
PASCOE ENGINEERING LIMITED, United Kingdom, Partener

14

ETA SA MANUFACTURE HORLOGERE SUISSE AG, Switzerland, Partener

15

THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, United Kingdom, Partener

16

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE, United Kingdom, Partener

17

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V., Belgium, Partener

12

Rezumatul proiectului
Scopul proiectului este de a dezvolta un sistem complet nou de fabricatie pentru producerea pe
scara larga a componentelor miniaturizate, sistem care va asigura depasirea provocarilor legate de fabricarea cu o gama larga de materiale (metalice, aliaje, compozite, ceramica si polimeri), prin: (i) dezvoltarea
unui proces cu productivitate ridicata, flexibil, eficient din punct de vedere al costurilor, care va implica
desfasurarea simultana a formarii produsului cu ajutorul unui curent electric (metoda electrical-forming)
si consolidarii acestuia prin metoda electric-fast-sintering (Micro-FAST – field assisted sintering technique); (ii) transpunerea procesului la scara industriala; (iii) dezvoltarea ulterioara catre un sistem de productie industrial pentru micro-/nano-fabricare. Acestea vor fi posibile / sprijinite prin dezvoltarea: (i) unui
nou concept de masina denumita: Micro-FAST CNC Machine; (ii) unui sistem inovativ de monitorizare si
de control al calitatii; (iii) tehnicilor inovatoare de modelare multipla pentru analiza comportamentelor
micro-structurale ale materialelor si a interactiunilor cu procesele de productie, (iv) noi tehnici pentru
instrumente de inalta performanta, si (v) sisteme de nano-materiale de inalta performanta. Intreaga dezvoltare va urmari reducerea consumurilor energetice, a costurilor si cantitatilor de deseuri rezultare, va
tine cont de aspectele legate de reciclare care vor fi studiate printr-o Evaluare profesionista a Ciclului de
Viata.
Derularea proiectului va trebui sa conduca la imbunatatiri substantiale in ceea ce priveste fabricarea componentelor la micro si nanoscara, fabricare cu un bun raport costuri / performante. Consortiul
urmareste: reducerea costurilor totale de fabricare cu 50-100%; reducerea consumurilor energetice cu
mai mult de 30-50%; realizarea de componente complet densificate (densitate de 100%); beneficii economice directe pentru IMM-urile participante de 5 – 25%. Intreaga dezvoltare a proiectului va sprijini diversele inovatii de produse la nivelul UE, care implica utilizarea de componente miniaturizate si de microcomponente in multe sectoare de fabricatie si, in special, in cele care implica materiale dificil-de-taiat si
dificil-de-format. Adoptarea sistemului de fabricare in industrie ar trebui sa ajute sectoarele de productie
din UE, in imbunatatirea in mod semnificativ a competitivitatii tehnologice dar si a competitivitatii afacerilor in general.

Rolul partenerului român în realizarea proiectului
In cadrul proiectului Micro-FAST, IMNR participă in următoarele pachete de lucru:
Pachetul de lucru 1 - Necesitatile industriei, produse, standarde, controlul calitatii si coordonare tehnica.
Sarcina 1.6 Metode de evaluare a probelor de produse. Componentele obtinute din procesul MicroFAST vor fi analizate si comparate din punct de vedere al proprietatilor (mecanice, electrice, termice,
piezoelectrice, magnetice, chimice, etc.), preciziei dimensionale (abateri de la forma si dimensiuni, rugozitate) si eficientei procesului. Compararea cu metodele traditionale utilizate pentru acelasi material si
produs vor fi utilizate la imbunatatirea pulberilor initiale si optimizarea procesului. IMNR participa cu 2
oameni x luna impreuna cu partenerii VIT Belgia, MBN Italia si utilizatorii industriali (livrabil: D1.4, lunile
20 si 36).
Pachetul de lucru 2 – Noi materiale, micro-instrumente si tehnologie de procesare. In cadrul acestui pachet de lucru IMNR participa cu 12 oameni x luna.
Sarcina 2.1. Tehnologie de sinteza pulberi si material pentru procesul Micro-FAST. IMNR va dezvolta tehnologia de sinteza chimica (hidrotermala, sol-gel coloidal) pentru obtinerea micro si nanopulberilor ceramice selectate cu compozitie chimica si distributie morfolgica controlata. Va fi dezvoltata o metoda de imbunatatire a proprietatilor de curgere si sinterabilitate a pulberilor comerciale prin realizarea
de pulberi cu structura miez/invelis, pentru sisteme mono si multi-componente. Testele vor fi realizate
pe noile facilitati de infrastructura din centrul HighPTMET dezvoltat prin fonduri structurale.
Prin metoda hidrotermala vor fi de asemenea sintetizate pulberi piezoceramice de PZT dopat cu Sn si La precum si
ZnO dopat, urmarindu-se realizarea unui process intr-o singura treapta, la temperature joase (<1500C) si presiuni
ridicate (>100 atm). Sarcina va fi finalizata prin livrabilul D2.2 in luna 18.

Sarcina 2.3. Tehnologia de proces Micro-FAST. IMNR va participa la dezvoltarea proceselor de laborator
pentru formarea produselor si analiza lor pornind de la pulberile sintetizate in sarcina 2.2. (analize chimice, DRX, analize termice, microduritate). Aceasta va permite obtinerea primului grup de loturi de
piese prin procesul MicroFAST in vederea adaptarii si trecerii la scara de productie.
Sarcina 2.5. Specificatii de process pentru reciclarea materialelor. Impreuna cu partenerii VIT si utilizatorii industriali se va realiza livrabilul D2.3 dedicat acestei sarcini.
Pachetul de lucru 4 – Materiale, instrumente si procese pentru procedeul Micro-FAST. IMNR participa
cu 16 oameni x luna.
Sarcina 4.1. Pulberi Micro/nanostructurate optimizate pentru procesul Micro-FAST si baza de date
pentru material. Pe baza progreselor realizate in sarcina 2.1 privind procesarea pulberilor micro si nanostructurate cu compozitie chimica, distributie si proprietati de curgere controlata (aglomerate moi)
vor fi fabricate demonstratori prin metode de modificare si functionalizare a suprafetelor. Se va realiza o
baza de date privind noile materiale in vederea sprijnirii aplicarii lor industriale prin procesul Micro-FAST
dezvoltat.
Pachetul de lucru 6 – Testare in productie,, validare si productie serie zero. IMNR participa cu 2 oameni
x luna pentru asigurarea de pulberi necesare testelor si caracterizari specifice ale acestora.

Pachetul de lucru 7 – Demonstrare. IMNR participa cu 2 oameni x luna pentru asigurarea procedurilor si
facilitatilor de obtinere a micro/nanopulberilor, alaturi de VIT si MBN pentru reaizarea livrabilului D7.1
in luna 40.
Pachetul de lucru 8 –Exploatare si diseminare. IMNR participa cu 0.5 oameni x luna pentru asigurarea
trainingului privind prepararea pulberilor micro si nanostructurate selectate.

Noiembrie 2014
Obiectivele lucrărilor realizate de IMNR au fost:
1. Obţinerea de pulberi granulate cu morfologie controlată pe baza sistemului Y2O3-ZrO2.
S-a estimat obținerea de pulberi sferice, cu distribuție granulometrică strânsă, în urma utilizării
materialelor studiate în procesul spray-drying (uscare prin pulverizare).
În acest context, pulberile hidrotermale Y2O3-ZrO2 (simbolizate în continuare 3YPSZ) şi pulberile
Y2O3-ZrO2 dopate cu Cr şi respectiv cu Mn (simbolizate în continuare 3YTZP0,5Cr şi respectiv 3YTZP0,5MN)
au fost utilizate pentru a pregăti suspensii apoase stabile, care, ulterior au fost supuse procesului spraydrying. Pulberile granulate au fost apoi supuse tratamentului termic pentru a îndepărta dispersantul și
liantul și apoi clasate granulometric pe site.
2. Studierea presabilităţii (compactării) și comportamentului la sinterizare a pulberilor 3YZrO2, folosind
metode clasice din metalurgia pulberilor. Experimentele de presare și sinterizare au fost realizate utilizând
pulberile sintetizate hidrotermal, atât înainte, cât și după procesul de granulare prin spray-drying. Sinterizarea s-a realizat în aer. Scopul a fost de a obține date pentru aprecierea prin comparație a performantelor procesului de sinterizare Micro-FAST.
Procesul spray-drying propus de IMNR s-a dovedit o metodă fezabilă de a transforma suspensiile
stabile în pulberi ceramice foarte fine cu morfologie sferică. Dacă pentru a obține aspectul dorit al pulberii
și pentru a asigura desfășurarea continuă a procesului, se utilizează duze de atomizare cu diametru mic
este recomandat să se prepare suspensiile apoase plecând de la precipitatul umed rezultat în urma sintezei hidrotermal. Toate compozițiile studiate prezintă particule rotunde cu dimensiuni de până la zeci de
microni, care uneori tind să se aglomereze sub formă de agregate de aproximativ 200 µm. Potrivit analizei
granulometrice pe site pulberile conțin într-o proporție ridicată
particule fine <50 µm: cel puțin 75% masă și în majoritatea cazurilor peste 85% masă. Compoziția dopată cu Cr a fost cea mai
grobă cu aproximativ 85% masă particule <50µm și 3YTZP0,5Mn
a fost cea mai fină cu mai mult de 95% din material sub această
dimensiune.
Micrografia SEM a pulberii YPSZ sintetizată
hidrotermal și uscată prin spray-drying
Adaosul de APV acționează ca liant în cazul pregătirii suspensiilor dar și ca lubrifiant pentru pulberile uscate prin pulverizare. Prin creșterea cantității de APV s-a observat o viteză mai bună de curgere
pentru pulberile obținute prin spray-drying.

Eliminarea etapei de uscare, ulterioară tratamentului termic, este un avantaj tehnologic important
deoarece se traduce în timp de procesare mai scurt și costuri mai scăzute datorită economiei de energie.
Au fost studiate influenta claselor granulometrice asupra densității aparente a pulberilor pentru a
selecta clasa optimă pentru experimentările de sinterizare.
Rezultatele obținute la nivelul IMNR reprezintă un pas înainte comparativ cu o serie de rezultate
noi prezentate în literatura de specialitate. Testele preliminare de sinterizare prin procesul micro-FAST la
Universitatea din Glasgow au evidențiat că probele sinterizate prin acest procedeu din pulberile hidrotermale au avut cea mai bună densitate.
FAZA DE EXECUŢIE nr. 3:
Tehnologia de obţinere a pulberilor şi materialelor pentru procesul Micro-FAST
Perioada de raportare: 11.12.2014 – 20.12.2015
Obiective generale:
1. Dezvoltarea pulberilor micro/nanostructurate (caracterizare şi testare) şi a materialelor pe bază de cunoaştere;
2. Dezvoltarea unui lanţ de procese inovative pentru fabricarea maşinii Micro-FAST;
3. Dezvoltarea uneltelor pentru fabricarea Micro-FAST (caracterizare şi testare);
4. Dezvoltarea procesului de fabricare Micro-FAST pentru producţia la scară mare.
Obiectivele lucrărilor realizate de IMNR au fost:
1. Obţinerea de pulberi granulate cu morfologie controlată pe baza sistemului Y2O3-ZrO2 și Y2O3-ZrO2dopat cu Mn
prin combinarea sintezei hidrotermale și a granulării suspensiilor obținute, prin spray-drying;
2. Studierea sinterizării pulberilor sistemului Y2O3-ZrO2 și Y2O3-ZrO2 dopat cu Mn cu aplicații în domeniul ceramicii
structurale;
3. Sinteza hidrotermală a pulberilor de zircono-titanat de plumb (PZT) pur și dopat cu La cu aplicații în domeniul
actuatorilor piezoceramici.
Stabilizarea polimorfismului la temperatură înaltă al zirconiei joacă un rol major într-o serie de aplicaţii tehnologice cum ar fi tehnologia arderii, conversia energiei, protecţia termică şi materialele structurale. A fost dovedit că
această stabilitate poate fi atinsă termodinamic şi prin reducerea la scară nanometrică a dimensiunii de grăunte a
materialului dar prepararea acestui material sub formă de piese sinterizate cu densitate relativă ridicată rămâne o
provocare [1]. Recent s-a demonstrat că pentru sinteza pulberilor nanometrice pe bază de zirconie cele mai bune
abordări sunt cele bazate pe hidroliza alcoxizilor sau pe o serie de metode hidrotermale / solvotermale. Aceste
metode au fost prezentate ca fiind deosebit de promiţătoare în ceea ce priveşte dimensiunea de grăunte, gradul
de aglomerare şi puritatea, acestea conducând la o sinterizare fără modificări majore ale compoziţiei fazice prin
procesul FAST la presiune uniaxială initială de 150MPa, cu o viteză de încălzire de 200oC / min până la 900oC şi
presiunea finală de 700 MPa [2].
S-a demonstrat că procedeele hidrotermale sunt o metodă eficientă de producere a structurilor perowskitice.
În mod obişnuit cercetarea sintezei oxizilor complecşi este orientată către dezvoltarea unei abordări inginereşti
globale şi raţionale care implică: calcularea echilibrului termodinamic în funcţie de variabilele procesului chimic,
stabilirea diagramelor de echilibru care definesc pe harta procesului zonele ocupate de fiecare fază de intres, proiectarea experimentelor hidrotermale pentru a testa şi valida digramele calculate şi pentru a explora variantele de
control al reacţiilor şi cineticii de cristalizare. O astfel de abordare a fost cu succes folosită pentru predicţia condiţiilor optime de sinteză care să asigure controlul purităţii fazelor şi să susţină proiectarea in mod inteligent a procesului hidrotermal pentru a atinge un randament maxim pentru un sistem dat [3].
Pe de altă parte, nanoparticulele se confruntă cu probleme legate de stabilitatea suprafeţei şi stabilitatea termică, menţinerea formei, manipulare, asamblarea în diverse dispozitive etc. Astfel rezolvarea acestor probleme

reprezintă o provocare importantă, o soluţie fiind realizarea de particule mari care conservă proprietăţile materialului de la scara nano. O metodă cu potenţial ridicat pentru proiectarea şi fabricarea acestor structuri o reprezintă
metoda pulverizării prin care se pot produce particule sferice [4]. Metoda spray-drying aplicată suspensiilor coloidale rezultate în urma proceselor chimice blânde în condiţii hidrotermale, este are potenţial ridicat pentru a obţine
pulberi cu proprietăţi prestabilite, pulberi care ulterior să fie procesate prin noi metode de siterizare.
Lucrările experimentale realizate în perioada raportată demonstrează versatilitatea metodei de sinteză hidrotermal combinată cu procesarea prin spray-drying pentru prepararea diferitelor tipuri de nanopulberi cu compoziţie
chimică, structură şi morfologie controlate. Aceste metode sunt în mod deosebit promiţătoare în termini ai controlului dimensiunii de grăunte, gradului de aglomerare şi purităţii pulberilor care pot fi sinterizate prin procesul MicroFAST, fară modificări semnificative ale compoziţiei fazice.
Nanopulberile de zirconia partial stabilizată cu 3mol% Y2O3, au fost obţinute iar aceste material au prezentat
dimensiuni de particule şi caracteristici de curgere care le-au recomandat pentru procesarea ulterioară prin sinterizare. Caracteristicile materialelor investigate în perioada raportată indica o bună reproductibilitate a rezultatelor
experimentale.

Microscopia SEM a pulberilor 3YTZP sintetizate hidrotermal si granulate prin SD
Adaosul Mn ca dopat in Y2O3-ZrO2 sinterizat s-a putut realiza fără a altera compoziţia fazică (aproximativ 90%
fază cubică) şi dimensiunea de cristalit (în intervalul 4 – 9 nm). Studiile de sinterizare realizate prin presare şi sinterizare clasice au indicat o densitate sinterizată maximă de 5,663g/cm3 pentru tratamentul la 14000C, ceea ce reprezintă aproximativ 95,2% din densitatea teoretică. Procesul necesită în continuare îmbunătăţiri în termenii capacităţii de curgere şi ai compoziţiei, dar coroborat cu rezultatele viitoare obţinute în sinterizarea dezvoltată în procesul
Micro-FAST.
Un proces similar care combină sinteza hidrotermală şi uscarea prin pulverizare a fost stabilit şi pentru a obţine
nanopulberi PZT. Au fost preparate pulberi având compoziţia morfotropică de la limita de grăunte corespunzătoare
formulei PbZr0.52Ti0.48O3. Densificarea clasică în angobă de litargă PbO a condus la densitate de 99% din valoarea
teoretică. Parametrii de sinteză vor fi în continuare optimizaţi pentru a reduce conţinutul de fază secundară, hidroxi
carbonat de Pb nereacţionat, şi pentru a dezvolta un process la scară de laborator care să permit obţinerea de
piezoceramice moi pe bază de PZT dopat cu La şi Nb.
Procesul spray-drying a fost astfel gândit încât să permită obţinerea de pulberi formate din particule aglomerate
care păstrează caracteristicile materialului de la scara nano dar sunt mai uşor şi sigur de manipulat şi prezintă caracteristici superioare de curgere. Aceasta metodă de procesare a fost aplicată nanopulberilor de zirconie dopată
cu ytrie (Y-PSZ) şi de PZT, obţinute prin sinteză hidrotermală şi care ulterior sunt destinat procesului de sinterizare.
Majoritatea particulelor (independent de tipul de pulbere)prezintă morfologie sferică cu aglomerate < 25 µm. Totuşi parametrii procesului spray-drying necesită optimizarea viitoare care să asigure viteză de curgere îmbunătăţită.

Curba DSC-TG a pulberilor de PZT dopat cu La sintetizat hidrotermal
Modificarea sistemului de atomizare prin utilizarea unei duze cu diametru mai mare a condus la restrângerea
intervalului de distribuţie granulometrică prin dispariţia claselor granulometrice foarte fine şi în consecinţă capacitatea de curgere a pulberilor a fost îmbunătăţită chiar dacă pulberile nu curg liber.
Loturi de pulberile sintetizate la IMNR cu proprietăţi controlate au fost trimise la partenerul UOS pentru a realiza teste ulterioare de sinterizare Micro-FAST.
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Lucrări experimentale planificate pentru faza următoare
IMNR va continua optimizarea condiţiilor de lucru pentru procesarea pulberilor prin metoda spray-drying,
în vederea îmbunătăţirii vitezei de curgere a nanopulberilor. Vor fi obţinute noi şarje de nanopulberi granulate pe

bază de YTZP dopat şi respectiv PZT dopat, care vor fi trimse partenerului UOS pentru experimente de sinterizare
Micro-FAST.

FAZA DE EXECUŢIE nr. 4:
Demonstrarea pulberilor şi materialelor pentru procesul µ-FAST
Perioada de raportare: 21.12.2015 – 20.12.2016
Introducere

Lucrările din WP4, desfăşurate în perioada ianuarie – decembrie 2016 au urmărit progresul realizat în demonstrarea tehnologiei hidrotermale de obținere a pulberilor din sistemul Y2O3-ZrO2 dopat cu Ce și respectiv din
sistemul zircono-titanat de plumb co-dopat cu La și Nb.

Obiective

1.
2.
1.
2.

Obiective generale:
Selectarea demonstratorilor pentru aplicații;
Demonstrarea tehnologiei de sinteza a pulberilor ceramice pe baza de ZrO2 dopat si respectiv PZT dopat pentru
a fi utilizate in procesul de fabricare Micro-FAST la fabricarea demonstratorilor
Obiectivele lucrărilor realizate de IMNR au fost:
Obţinerea unui lot demonstrator pulberi granulate cu morfologie controlată pe baza sistemului Y2O3-ZrO2 dopat
cu Ce prin combinarea sintezei hidrotermale și a granulării suspensiilor obținute, prin spray-drying.
Obţinerea unui lot demonstrator de pulberi granulate cu morfologie controlată pe baza sistemului de zirconotitanat de plumb (PZT) dopat cu La si Nb prin combinarea sintezei hidrotermale și a granulării suspensiilor obținute, prin spray-drying.

Aspecte generale

Materialul pe baza sistemului ZrO2-Y2O3 dopat cu Ce a fost propus de IMNR pentru a îndeplini cerințele
partenerului SWATCH-ETA, ca material pentru coroane de ceas, de culoare galbenă. Pulberile nanostructurate obținute hidrotermal au fost utilizate pentru pregătirea de piese sinterizate. Aceste piese sinterizate prezintă culoare
galben deschisă și conform lucrărilor experimentale realizate de partenerul UOS, au atins o densitate sinterizata
apropiată de 100%. Potrivit literaturii de specialitate [1], acest tip de material prezintă proprietăți mecanice îmbunătățite (nanostructura și dopanții jucând un rol important în acest sens).
PZT co-dopat cu la și Nb: acest material piezoelectric a fost ales de partenerul CEDRAT pentru a fi utilizat
în aplicații drept actuator. Ceramicile piezoelectrice pe bază de zircono-titanat de plumb (PZT) sunt intensiv utilizate
în numeroase aplicații din industria micro-electronică. Pentru a controla proprietățile fizice cerute de diverse aplicații specifice, ceramicile PZT sunt de obicei dopate cu mici cantități de diverși oxizi. Doparea cu lantan [2] și niobiu
[3] a fost des raportată pentru controlul proprietăților dielectrice și piezoelectrice ale compozițiilor pe bază de PZT.

Descrirea lucrarilor efectuate
Pulberea ZrO2 3Y 6Ce: Pulberea pe bază de ZrO2 (particule cu dimensiuni <50µ), trimisă la partenerul AFT,

este un material inodor, de culoare galbenă (figura 1), care are compoziția chimică prezentată în tabelul 1.

Figura 1. Pulberea nanostructurată ZrO2 3Y 6Ce

Tabelul 1. Compoziția chimică a șarjei ZrO2 3Y 6Ce
Elemente
Zr
Y
Ce
O2

U. M.
% gr.
% gr.
% gr.
% gr.

Rezultat
57.13
3.85
8.32
Rest până la 100%

Capacitatea de curgere a materialului a fost evaluată folosind un dispozitiv cu orificiu de 5,1 mm. 50 g de material
au trecut prin orificiu în 50 sec.
Analiza pe site a indicat clasele granulometrice din tabelul 2.
Tabelul 2. Granulometria pulberii pe bază de ZrO2
Clasă granulometrică
<25 µm
25-36 µm
36-50 µm

U. M.
%
%
%

Rezultat
49
41
10

Densitatea tasată a pulberii a fost stabilită cu ajutorul echipamentului AT 2000 tap density tester cu cilindru de
100ml. Măsurătoarea a fost făcută conform ASTMĂ B527 și a fost stabilită valoarea de 1,675g/cm3. Valoarea corespunzătoare a raportului Hausner a fost 1,458.
Densitatea aparentă a fost măsurată conform ASTM D7481-09 – ρ = 1,149 g/cm3.
Analiza prin difracție de raze X a pus în evidență prezența a două faze cubice pe bază de zirconie și ceri, ambele
fiind formate din cristalite cu dimensiunea medie ≤10nm. Spectrul DRX, compoziția fazică și analiza cristalografică
sunt prezentate în figura 2 și tabelul 3.
Tabelul 3. Analiza cristalografică a pulberii ZrO2
3Y 6Ce
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Figura 2. Spectrul DRX al pulberii ZrO2 3Y 6Ce
Procesarea prin spray-drying a condus la formarea
de particule relativ rotunde, după cum s-a observat
din micrografiile optice – a se vedea figura 3.
Conform rezultatelor analizei termice prin metoda
DSC, pulberea este stabilă până la 1500oC. Până la
această temperatură nu au fost observați produși
de descompunere.
Figura 3. Micrografia optică a pulberii
ZrO2 3Y 6Ce
Pulberea PZT Nb2.5 La0.1: Pulberea de PZT dopat, trimisă la partenerul AFT, a constat din particule cu dimensiuni
<50µ. Aceasta este un material inodor, de culoare galbenă închisă, care are compoziția chimică prezentată în tabelul
4. Materialul este insolubil în apă.

Tabelul 4. Compoziția chimică a șarjei PZT Nb2.5 La0.1
Elemente
Pb
Ti
Zr
Nb
La
O2

U. M.
% gr.
% gr.
% gr.
% gr.
% gr.
% gr.

Rezultat
51.80
13.60
12.80
0.067
0.072
Rest până la 100%

Pulberea piezoceramică a curs ajutată, viteza măsurată fiind de 124sec/50g.
Analiza pe site a indicat clasele granulometrice din tabelul 5.
Tabelul 5. Granulometria pulberii pe bază de PZT
Clasă granulometrică
<25 µm
25-36 µm
36-50 µm

U. M.
%
%
%

Rezultat
49
41
10

Densitatea tasată a pulberii a fost de 1,000 g/cm3. Valoarea corespunzătoare a raportului Hausner a fost 1,339.
Densitatea aparentă a fost măsurată conform ASTM D7481-09 – ρ = 0,65 g/cm3.
Spectrul DRX (fig. 4) indică prezența a trei faze diferite dar caracterizarea lor este dificilă datorită faptului că materialul este constituit din cristalite de dimensiuni foarte mici și din material amorf.
Pulberea PZT este un amestec de particule relativ rotunde (majoritare) și particule alungite (fig. 5).
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Figura 4. Spectrul DRX al pulberii PZT Nb2.5 La0.1

Figura 5. Micrografia optică a pulberii PZT Nb2.5 La0.1

Conform rezultatelor analizei termice prin metoda DSC, pulberea este stabilă până la 800oC. Până la această
temperatură nu au fost observați produși de descompunere.

Concluzii

Procesul de preparare a materialelor pulverulente nanostructurate, proces care combină sinteza hidrotermală cu uscarea prin pulverizare (spray-drying), a fost transpus de la scară de laborator la producerea de volume
mari. Folosind acest procedeu au fost obținute șarje de pulberi demonstrator pe bază de zirconie stabilizată cu ytrie
și dopată cu Ce și respectiv de PZT co-dopat cu La si Nb. Parametrii de lucru ai procesului de uscare prin pulverizare
au fost reglați astfel încât să asigure obținerea de pulberi formate din particule rotunde, cu dimensiuni în intervalul
0 – 50 µm. IMNR a trimis în Germania, partenerului AFT, 2 loturi de câte 100g din materialele pulverulente ZrO2 3Y
6Ce și respectiv PZT Nb2.5 La0.1, pentru utilizare în procesul Micro-FAST.
Pulberile trimise partenerului AFT nu conține aditivi care ar putea îmbunătăți proprietățile de curgere și
sunt ușor higroscopice datorită dimensiunilor foarte fine de particulă.
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Lucrări experimentale planificate pentru faza următoare
IMNR va contribui la demonstrarea metodei microFAST pentru aplicațiile vizate si va disemina o parte din
rezultatele originale obținute, conform prevederilor din Grant Agreement privind IPR.

