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Dezvoltare profesională:
Cercetător Stiinţific Gradul II (Metalurgia Pulberilor);
Coordonatorul microproducţiei “Produse Sinterizate“

Domenii de cercetare:

-

Elaborarea tehnologiilor de fabricaţie a noi produse cu gradient structural si caracteristici
performante, pe bază de WC-Co-Ni, pentru realizarea unor material extreme de abrazive
solicitate de domeniul infrastructurii rutiere;

-

Cercetări industriale şi dezvoltări experimentale in domeniul produselor noi complexe: scule de
frezare la rece, ca rezultat al testării acestora pentru diferite compoziţii mineralogice ale
drumurilor în condiţii dinamice specifice procesului de decopertare;

-

Investigarea unor noi tipuri de materiale cu proprietăţi impuse de aplicaţiile în domeniul
fenomenelor de uzură intensivă;

-

Identificarea factorilor cu influenţe semnificative asupra fenomenului de uzură specific
reabilitărilor rutiere;

-

Selectarea cuplurilor tribologice de materiale cu structura prestabilită (cu dispunerea
constituenţilor funcţie de compoziţia chimică şi granulometrică ), pentru realizarea unui
material compozit capabil să reziste la uzuri severe şi socuri;

-

Elucidarea mecanismelor de inducere a structurii graduale, prin procedee moderne, pentru
crearea părţilor active ale sculelor de tăiere şi de deformare plastică;

-

Crearea unor modele matematice pentru stabilirea şi optimizarea geometriei unor scule cu
scopul sporirii funcţionalităţii şi utilitaţii în exploatare.
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