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În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale privind formarea meniscurilor sub formă de 

conuri Taylor pe suprafeţele pieselor şi oxidarea acestora cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls. Se examinează 

influenţa energiei acumulate pe bateria de condensatoare, duratei impulsului şi mărimii interstiţiului asupra formării 

acestora. Modificarea micro-geometriei suprafeţelor pieselor are ca scop sporirea capacităţilor de absorbţie, radiaţie şi 

emisie a particulelor elementare. Se demonstrează că, dimensiunile meniscurilor formate sunt funcţie de regimul 

energetic de prelucrare, mărimea interstiţiului, durata descărcării electrice în impuls şi proprietăţile termo-fizice a 

materialului de execuţie al piesei. 

Cuvinte-cheie: descărcări electrice în impuls, menisc conic, micro-geometrie, absorbţie, oxidare. 

 

This paper presents the results of experimental investigations on the formation of meniscuses with Taylor cone 

shape on the piece surfaces and their oxidation by applying electrical diacharges in impulse. The influence of the energy 

stored in the condencer battery, of the impulse duration and of the gap size on their formation is examined. Surface 

micro-geometry modification of the parts aims to increase their absorption, radiation and emission capacity of the 

elementary particles. It is demonstrated that the dimensions of the formed meniscuses depend on the processing energy 

regime, the gap size, the electrical discharge impulse duration and the thermo-physical properties of the piece material. 

Keywords: electrical discharges in impulse, conical meniscus, micro-geometry, absorption, oxidation. 

 

 

INTRODUCERE 

 

Modificarea micro-geometriei 

suprafeţelor este una din problemele cele mai 

actuale ale tehnologiilor moderne. Suprafaţa 

care poate fi descrisă cu relaţii matematice în 

cele mai frecvente cazuri este una rectilinie, 

care după caracteristici tinde spre o suprafaţă 

ideală.  

În cazul suprafeţelor reale, caracterul 

acestora determină nu numai aria activă ci 

adesea îi imprimă acesteia şi noi proprietăţi de 

exploatare. Aria suprafeţei reale contribuie la 

modificarea caracterului de interacţiune a 

acesteia cu mediul înconjurător şi cu alte 

suprafeţe active ale pieselor cu care piesa 

formează cupluri (pentru piesele aplicate în 

construcţia de maşini).  

În cazul suprafeţelor radiante (de 

căldură, unde, câmpuri electrice şi magnetice) 

sau celor absorbante de diferite tipuri de 

radiaţie (receptoare de radiaţie termică, a 

undelor de lumină, radiaţiilor 

electromagnetice, etc.) atât geometria, cît şi 

aria suprafeţelor active joacă un rol decisiv 

asupra capacităţilor menţionate ale acestora. 

În cele ce urmează sunt prezentate rezultatele 

cercetărilor experimentale privind extragerea 

din suprafeţele pieselor metalice a 

asperităţilor sub formă de con Taylor de 

anumite dimensiuni şi oxidarea acestora prin 

metoda descărcărilor electrice în impuls 

(DEI). 

 

METODICA CERCETĂRILOR 

EXPERIMENTALE 

 

Cercetări experimentale s-au efectuat în 

aer, la temperatura camerei la o descărcare 

solitară. Pentru efectuarea cercetărilor 

experimentale a fost utilizată o instalaţie 

specială, vederea generală, construcţia şi 

principiul de funcţionare a căreia au fost 

prezentate anterior în [1-3]. 

Dimensiunile meniscurilor (conurilor 

Taylor) au fost măsurate cu ajutorul 

microscopului MBS-9,XJM 600T şi 

microscopului electronic.  

Parametrii electrodinamici (durata 

impulsului, variaţia curentului în impuls, 

căderea de tensiune pe interstiţiu, cît şi 

energia degajată la o descărcare solitară) se 
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determinau prin osciloscopare, conform 

metodicii prezentate în [4, 5]. 

Pentru determinarea valorii maximale 

ale curentului în circuitul de descărcare se 

folosea şuntul coaxial cu rezistenţa                

R = 0,003 Ω. În calitate de electrozi se utiliza 

sârmă din wolfram cu diametrul d = 0,25 mm.  

Descărcările electrice aveau loc în 

sistemul de electrozi confecţionaţi din acelaşi 

material şi situaţi perpendicular unul faţă de 

altul la un interstiţiu S = 0,2÷0,3 mm.  

În toate cazuri piesa de prelucrat se 

conecta în calitate de anod şi era poziţionată 

în partea de jos a sistemului de poziţionare a 

electrozilor.  

 

 
Fig. 1. Schema de poziţionare a electrozilor utilizate în 

procesul cercetărilor experimentale şi conectarea 

acestora în circuitul de descărcare al generatorului de 

impulsuri de curent 

 

 

În fig.1 este prezentată schema generală 

de conectare şi poziţionare a electrozilor în 

procesul cercetărilor experimentale. 

Electrodul-sculă constituia o porţiune de fir 

cilindric regulat cu lungimea de ≈ 4 cm, a 

cărui partea activă reprezenta o suprafaţă 

plană (fig. 1). 

 

REZULTATE EXPERIMENTALE ŞI 

INTERPRETAREA  LOR 

 

 Într-un şir de surse bibliografice [6-8] 

a fost menţionat că asupra procesului de 

modificare a microgeometriei suprafeţelor 

pieselor metalice influenţează esenţial aşa 

parametrii cum sunt: materialul electrozilor, 

energia, mărimea interstiţiului dintre electrozi 

şi durata impulsului de descărcare.  

În lucrare se analizează influenţa 

energiei acumulate pe bateria de 

condensatoare asupra geometriei meniscurilor 

conice (conurilor Taylor). În aşa mod au fost 

determinate unele condiţii energetice de 

extragere şi oxidare superficială a 

meniscurilor conice în rezultatul prelucrării cu 

aplicarea descărcărilor electrice în impuls. 

 În rezultatul cercetărilor experimentale 

s-a constatat că extragerea meniscurilor 

conice de pe suprafeţele cilindrice 

confecţionare din wolfram este posibilă în 

cazul când tensiunea de încărcare a bateriei de 

condensatoare constituie Uc=60 V. La 

tensiuni mai joase nu se observă apariţia 

pronunţată a conurilor Taylor. 

 

 

      
                                         a)                                                            b) 

Fig. 2. Vederea generală a asperităţilor (conurilor Taylor) extrase de pe suprafeţele cilindrice a firelor executate 

din wolfram în urma descărcărilor electrice în impuls: a) imaginea obţinută cu ajutorul microscopului MBS9;  

b) imaginea obţinută cu ajutorul microscopului electronic 

(Uc=60 V; C=200 µF; S=0,3 mm; n=1; d=0,25 mm) 
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În fig. 2 sunt prezentate meniscuri 

conice extrase de pe suprafaţa cilindrică a 

probei din wolfram la tensiunea de încărcare a 

bateriei de condensatoare Uc = 60 V. 

 

    
Fig. 3. Vederea generală a asperităţilor (conurilor 

Taylor) oxidate, extrase de pe suprafeţele cilindrice a 

firelor executate din wolfram în urma descărcărilor 

electrice în impuls: 

(Uc= 70 V; C = 200 µF; S = 0,3 mm; n = 1;                 

d= 0,25 mm) 
 

În urma cercetărilor experimentale s-a 

observat că cu mărirea tensiunii de încărcare a 

bateriei de condensatoare cu 10 V se observă 

apariţia meniscurilor conice practic de aceeaşi 

geometrie cu excepţia că pe suprafeţele 

acestora este prezentă o peliculă subţire de 

oxizi (fig.3). 

După cum se observă din fig.3, la 

mărirea tensiunii de încărcare a bateriei de 

condensatoare până la 70 V meniscurile ce se 

obţin în urma descărcărilor electrice în impuls 

sunt de o culoare violetă, ceea ce ne vorbeşte 

despre creşterea esenţială a temperaturii în 

zona canalului de plasmă. Este necesar de 

menţionat că în acest caz densitatea energiei 

în interstiţiu creşte considerabil. 

Cu mărirea de mai departe a tensiunii de 

încărcare pe bateria de condensatoare pînă la 

Uc = 80 V, se observă un tablou de extragere 

multiplă a meniscurilor conice (fig.4). Acest 

fenomen ne indică despre existenţa mai 

multor canale de descărcare simultan prin 

care curg curenţi paraleli de aceeaşi direcţie 

[7]. 

 

    
                                                       a)                                                        b) 

Fig. 4. Vedere generală a asperităţilor multiple obţinute prin descărcări solitare: a) imaginea obţinută cu ajutorul 

microscopului MBS9; b) imaginea obţinută cu ajutorul microscopului electronic; 

(Uc=80 V; C=200 µF; S=0,3 mm; n=1; d=0,25 mm) 

 

Datorită diametrelor foarte mici al 

canalelor descărcării în punctul de 

interacţiune cu electrodul, densitatea de 

curent este mare (10
7
...10

8 
A/cm

2
), ceea ce 

provoacă încălzirea şi perturbarea suprafeţei 

probei. 

La acest regim energetic, canalele de 

descărcare ce apar în interstiţiul nu dovedesc 

să se contopească, din care motiv pe suprafaţa 

prelucrată în urma descărcării electrice şi apar 

mai multe meniscuri conice. 

 

CONCLUZII 

Analizând rezultatele experimentale 

obţinute, putem conclude următoarele: 

- în condiţiile aplicării descărcărilor 

electrice în impuls începând cu tensiunea de 

încărcare a bateriei de condensatoare            

Uc = 60 V, pe suprafeţele firelor metalice din 

W cu Ø=0,25 mm se creează condiţiile 

necesare şi suficiente pentru extragerea şi 

congelarea meniscurilor conice; 

- în cazul descărcărilor electrice în 

impuls poate fi ales un regim optim de 

prelucrare care să asigure formarea 

meniscurilor conice singulare concomitent cu 

oxidarea superficială ale acestora; 

- în condiţiile (Uc= 80 V; C = 200 µF;  

S = 0,3 mm; n = 1, Ø=0,25 mm), se creează 

condiţii favorabile pentru evidenţierea 

caracterului multicanal al descărcărilor 

electrice în impuls cu formarea meniscurilor 

conice multiple pe suprafeţele firelor metalice 

din W. 
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