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REZUMAT 

Teza de abilitare prezintă sintetic activitatea didactică, profesională și de cercetare a autorului, 

după obținerea titlului de doctor, cu lucrarea: "Cercetări privind Comportarea la Coroziune a 

Oțelurilor Inoxidabile Supuse Deformării Plastice și Nitrurării Ionice", în cadrul Universității 

Tehnice din Cluj-Napoca, acordat de către Ministerul Educației și Cercetării prin Ordinul nr. 

3460/15.03.1999. 

A. Dintre activitățile didactice ale autorului, se menționează următoarele: titular a mai multor 

cursuri în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, organizarea de laboratoare și de 

activități care implică studenți și masteranzi în cercetare, îndrumarea studenților în elaborarea 

proiectelor de licență și master, publicarea de materiale didactice și îndrumătoare de laborator 

pentru studenți. 

B. Realizările în cercetare și profesionale ale autorului se reflectă în articole, lucrări în 

conferințe, cărți și capitole în cărți de specialitate și în alte publicații, indexate în baze de date 

ISI/BDI sau în alte baze de date internaționale, proiecte de cercetare, contracte cu parteneri din 

industrie etc. 

După obținerea doctoratului, autorul a urmat o perioadă de cercetări și aprofundare 

multidisciplinară în cadrul departamentelor: Tratamente și Agregate Termice, Ingineria 

Suprafețelor, și Protecția Mediului, iar până în prezent la departamentul Ingineria Mediului și 

Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile. În cadrul acestor cercetări s-a urmărit dezvoltarea unor 

tehnologii sustenabile cu impact redus asupra mediului pentru creșterea rezistenței la 

coroziune, uzură, oboseală, șoc termic etc. a pieselor, în scopul prelungirii duratei de viață a 

produselor/structurilor din metal sau pe suport de metal. 

Argument 

Deoarece în următoarele decenii producția industrială globală va crește mult peste nivelul 

actual, care este deja de patru ori mai mare decât nivelul industrial din anii '50, este evident că 

controlul poluării "la deversare" nu mai este o soluție acceptabilă. 

Noul concept de "industrie ecologică" implică restructurarea tuturor sectoarelor industriale, 

având în vedere scopul reducerii emisiilor și a reutilizării materialelor în toate stadiile ciclului 

de producție.  

Sustenabilitatea înseamnă mai ales alegerea acelor bunuri și tehnologii, care să nu pericliteze 

integritatea ecosistemelor și diversitatea speciilor (Basic Principles of Sustainable 

Development, Jonathan M. Harris, Global Development And Environment Institute, Iunie 

2000). 

Tehnologiile viitorului sunt bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, care înseamnă în 

primul rând consum redus de energie, materiale și minimizarea sau lipsa deșeurilor. Adică o 

tehnologie care se pretează la reciclare, reducându-se astfel consumul de energie și de 

materiale la fabricarea de noi produse. 

Lucrarea de față prezintă o perspectivă interdisciplinară a patru direcții tematice 

actuale, în cadrul domeniului de Durabilitate și Sustenabilitate a Structurilor Metalice 

sau pe suport metalic. 
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1. Îmbunătățirea proprietăților bateriilor acide cu plumb. Problemele energetice și de mediu 

au determinat dezvoltarea pe scară largă de vehicule electrice (VE), vehicule electrice hibride 

(HEV), elevatoare și stivuitoare electrice (LL). Bateriile convenționale, și în particular bateriile 

acide cu plumb, joacă un rol esențial în producerea și stocarea de electricitate. Bateriile acide 

de plumb prezintă reale avantaje în ce privește costul, reciclarea, randamentul de curent. 

Performanțele bateriilor de plumb pot fi îmbunătățite prin creșterea performanței electrozilor, 

găsirea de noi soluții pentru electrolit, înlocuirea soluțiilor apoase cu gel, găsirea de noi 

separatori. Îmbunătățirea performanțelor bateriilor acide cu plumb prin utilizarea de aditivi 

asigură reducerea consumului de combustibili fosili precum și o mai bună protecție a sănătății 

oamenilor și a mediului. 

2. Materiale și metode de studiu a suprafețelor obținute prin diferite metode, în urma expunerii 

la coroziune, uzură, oboseală și șoc termic (AFM, SEM, CV, XRD etc.). Fenomenele 

electrochimice, proprietățile de suprafață și compoziția materialelor se studiază folosind 

metode ca: Microscopie cu Forță Atomică (AFM - Atomic Force Microscopy), Microscopie 

Electronică cu Baleiaj (SEM - Scanning Electron Microscope), tehnici electrochimice 

(Voltametrie Ciclică - Cyclic Voltametry, Spectroscopie de Impedanță electrochimică - EIS), 

XRD (X-ray Diffraction). Scopul acestor investigații este înțelegerea comportării materialelor 

la diverse solicitări din industrie și îmbunătățirea performanțelor lor în exploatare, în scopul 

prelungirii duratei de viață a structurilor metalice sau pe suport metalic, cu respectarea 

condițiilor de impact redus asupra mediului. 

3. Asigurarea sustenabilității și durabilității structurilor metalice prin metode de protecție 

anticorozivă, cu impact redus asupra mediului. Prelungirea duratei de viață a 

produselor/structurilor, în contextul legislației de mediu tot mai stringentă referitoare la 

consumul de materiale/ energie, protecția mediului, a siguranței și sănătății populației, se 

realizează prin diverse acoperiri protectoare. Protecția împotriva coroziunii este importantă în 

cadrul dezvoltării durabile, prelungind viața produselor, mai ales atunci când materialele 

folosite pentru protecția anticorozivă sunt reciclabile. 

Alegerea inițială a materialelor și a procedeelor de protecție anticorozivă a acestora joacă un 

rol important în cadrul costurilor de întreținere și reparații a construcțiilor pe întreaga lor 

durată de viață. Folosind metoda costului pe întreaga durată de viață a unui produs/structură, 

s-a constatat că halele și în general clădirile, podurile și alte construcții fabricate din structuri 

din oțel sunt cele mai rentabile, iar protecția anticorozivă prin zincare termică a acestora este 

cea mai eficientă alegere. 

4. Protecția materialelor împotriva agresivității mediului, pentru îmbunătățirea performanțelor 

acestora în vederea prelungirii duratei de viață a structurilor/ produselor metalice sau pe suport 

metalic, prin aplicarea de tehnologii de Ingineria Suprafețelor cu impact redus asupra 

mediului, ca: depunere, co-depunere electrochimică cu incluziuni nanometrice, tratamente 

termice, nitrurare/ carbonitrurare, tratamente cu laser etc. 

Relevanța și originalitatea lucrării constă în îmbinarea interdisciplinară a unor cercetări 

realizate în domeniul ingineriei suprafețelor, cu conceptele de sustenabilitate și durabilitate a 

structurilor metalice, protecția mediului în industrie, a siguranței și sănătății populației. 
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Direcții principale de dezvoltare 

a) Dezvoltarea de tehnologii de prevenire, monitorizare și protecție împotriva coroziunii, 

în scopul prelungirii duratei de viață a produselor și structurilor metalice sau cu 

suport metalic, prin aplicare de tehnologii cu impact redus asupra mediului 

Scopul de bază al controlului coroziunii este de a menține soliditatea și integritatea unei 

structuri. În cazul în care o structură destinată transportului rutier, depozitării, transportului sau 

prelucrării unor produse este rezistentă la coroziune, riscul de scurgeri periculoase sau explozie 

este redus semnificativ. Controlul coroziunii oferă metode verificate, cu costuri scăzute, de 

reducere a deteriorării premature a materialelor, prelungindu-se astfel durata lor de viață în 

exploatare, și de protejare a populației și a mediului. 

b) Elaborarea de standarde care să limiteze emisiile de produși de coroziune în mediu 

O componentă importantă a acestui proces este folosirea de personal calificat, echipat cu cele 

mai noi tehnologii. Un alt aspect la fel de important este recunoașterea faptului că procesele de 

coroziune sunt într-adevăr o amenințare, și luarea de măsuri pentru a o preveni și diminua este 

o necesitate.  

C. Dintre activitățile manageriale care completează experiența profesională și de cercetare a 

autorului, se menționează următoarele: 

 2006-prezent - membru în comitetul tehnic pentru Coroziunea şi protecţia anticorozivă a 

materialelor metalice (ASRO/CT 157); 

 2015-prezent (2011-2015) director executiv (președinte) al Asociației Naționale a 

Zincatorilor din România, perioadă în care participă la 8 conferințe naționale și 

internaționale, pe tema zincării termică în contextul actual al dezvoltării durabile și 

sustenabilității, cele mai bune tehnici disponibile în industria zincării termice etc; 

 2006-2012 - redactor șef al Revistei de Coroziune și Protecție Anticorozivă, revistă 

indexată COPERNICUS, în care publică și 20 articole de specialitate; 

 2007, 2009-2011 - membru în comisia centrală de admitere; 

 2012-prezent - prodecan al Facultății Ingineria Materialelor și a Mediului 
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1 REALIZĂRI PROFESIONALE ȘI 

ACADEMICE 

1.1 Activitatea didactică 

1.1.1 Cursuri 

În prezent, autorul este conferențiar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în cadrul 

departamentului Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile (IMADD), 

titular al următoarelor cursuri: 

Titular al cursurilor Programul de studii anul 

Coroziune și Protecție 

Anticorozivă 

Ingineria și Protecția Mediului în Industrie 

Știința Materialelor 

Ingineria Procesării Materialelor 

II 

Fenomene de Transfer a 

Poluanților 
Ingineria și Protecția Mediului în Industrie III 

Tehnologii cu Impact Redus 

Asupra Mediului 
Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, I+II IV 

Tehnologii Curate Managementul integrat al resurselor naturale și al deșeurilor II master 

Tratamente Termice Inginerie Industrială II 

Basic Principles of 

Sustainable Development 

Dezvoltarea Sustenabilă și Managementul Mediului, 

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, UBB Cluj-Napoca 
I master 
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Predarea a trei cursuri intensive între anii 1998-1999: 

Tehnologii de ingineria suprafețelor aplicate oțelurilor inoxidabile, Curs intensiv: 

Procedee avansate în ingineria suprafețelor, Câmpia Turzii, 8-11 iunie 1998; 

Considerații privind modelarea proceselor care au loc în cadrul ingineriei suprafețelor, 

Curs intensiv: Procedee avansate în ingineria suprafețelor, Câmpia Turzii, 8-11 iunie 1998; 

Modelarea nitrurării ionice a oțelurilor inoxidabile, Curs intensiv: Modelarea și simularea 

pe calculator a procesării materialelor, Brașov 1-5 februarie 1999.  

Elaborarea de materiale didactice (7 manuale și capitole în manuale, 2 culegeri de lucrări 

practice și 1 îndrumar de laborator) pentru disciplinele cuprinse în planul de învățământ. 

Conducerea în fiecare an, în medie, a 5 lucrări de licență și de master cu rezultate foarte 

bune. Majoritatea temelor au ca parte experimentală realizarea de instalații simple sau 

complexe, cu care s-au obținut date experimentale semnificative. Se menționează în acest 

sens următoarele: Standul pentru Studiul Zincării Electrolitice și Depuneri de Aliaje, 

Standul de Dispozitive pentru Studiul Corozivității Atmosferelor și Standuri pentru Studiul 

Tribocoroziunii. 

1.1.2 Laboratoare 

În cadrul activităților didactice și de cercetare, a fost creat și a dezvoltat Laboratorul de 

Coroziune și Protecție Anticorozivă (sala G09, 1994 - prezent), în care se desfășoară 

activități de cercetare și didactice pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, cât și în cadrul 

contractelor de cercetare, cu unități economice etc.  

Participarea de asemenea la amenajarea laboratorului de Tratamente Termice și 

Ingineria Suprafețelor (sala E 08). 

În cadrul activităților de laborator, s-a editat și publicat un Îndrumător de lucrări de 

laborator, studenții beneficiind astfel de metode de lucru specifice cercetării. 

În cadrul lucrărilor practice, se organizează anual vizite împreună cu studenții la unități 

economice cu tehnologii avansate în domeniu, studenții apreciind această formă de 

legătură cu practica industrială și cu aplicarea tehnologiilor curate în industrie. 

1.2 Granturi și Contracte de cercetare 

1.2.1 Contracte de cercetare internaționale 

Membru in echipa de cercetare - Nano-crystalline electro-deposits - their processing, 

character and properties. EC Research Project, NEPCAP, Contract No G1ST-CT-2002-

50211. 
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1.2.2 Contracte de cercetare naționale 

1. Director de proiect în cadrul proiectului obținut prin competiție internă: Stabilirea 

corelației între conductivitatea băii și cantitatea de fosfați acumulată la lubrifiere, cod 

C.I.1.1.T.2, 2016; 

2. Responsabil de proiect din partea UTCN- Tehnologie inovativă de obținere a straturilor 

din aliaj zinc-nichel cu proprietăți anticorozive excepționale prin codepuneri compozite 

cu particule nanometrice. Proiect inovare, Contract: 261/20.10.2008; 

3. Responsabil de proiect din partea UTCN - Tehnologie de obținere a straturilor 

anticorozive prin codepuneri compozite cu particule nanometrice. Proiect inovare. 

Contract: 97/28.09.2007; 

4. Director de proiect - Comportarea la șoc termic a straturilor cu gradient funcțional 

depuse pe oțeluri inoxidabile austenitice, Grant Cod CNCSIS 944/2005; 

5. Director de proiect - Cercetări privind aplicarea de tehnologii duplex la otelurile 

inoxidabile austenitice, CNCSIS B14/2001; 

6. Director de Proiect - Cercetări privind influenta oxigenului asupra structurii si 

proprietăților straturilor nitrurate si nitrocarburate, Proiect AT, 3/225/2001; 

7. Membru în echipa de cercetare - Cercetări teoretice si experimentale privind 

tribocoroziunea straturilor de difuzie obținute prin tehnologii de ingineria suprafețelor, 

CNCSIS 66-1353-2001; 

8. Membru în echipa de cercetare - Cercetări privind sinteza si caracterizarea materialelor 

avansate cu aplicații supraconductoare si tribologice; Proiect PN II nr. 71-140 – 

Parteneriate; 

9. Membru în echipa de cercetare - Tehnologii si materiale inovative pentru fabricarea 

pieselor de uzura destinate producției de automobile; Proiect PN II nr. 71-061 – 

Parteneriate; 

10. Membru în echipa de cercetare - Ameliorarea rezistentei la coroziune si uzura a 

otelurilor inoxidabile durificate superficial prin deformare plastica si nitrurare ionica, 

CNCSIS, 7067-B4. 

11. Membru în echipa de cercetare - Obținerea, caracterizarea si modelarea straturilor subțiri 

cu proprietăți specifice, nr. contract 33385 nr. tema A67, cod CNCSIS 404. 

1.2.3 Contracte cu agenți economici 

1. Director de contract – Testarea la coroziune în ceață salină a produselor din producția 

curentă a beneficiarului, contract S.C. CHIMICA S.A. Orăștie, nr. 

24634/22.09.2011; 

2. Director de contract – Cercetări privind creșterea rezistenței la coroziune a pieselor 

din pulberi nichelate din producția curentă a beneficiarului, contract S.C. 

SARMATEC S.R.L. Cluj nr. 1/6.01.2010. 

3. Director de contract – Cercetări privind rezistența la coroziune a reperelor emailate 

din producția curentă a beneficiarului, contract 7/25.01.2010; 

4. Director de contract – Stabilirea și executarea tehnologiei de nitrurare, oxinitrurare, 

nitrocarburare și oxinitrocarburare a pieselor din componența mașinilor de 
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rectificat din producția curentă a beneficiarului, S.C. NAPOMAR. S.A., Contract 

Nr. 22/15.03.2008; 

5. Director de contract – Cercetări privind rezistența la coroziune în ceață salină a 

produselor fabricate de SC DKER Grup Romania, contract nr. 23/8.04.2008; 

6. Director de contract - Cercetări privind rezistenta la coroziune în ceață salină a 

produselor din producția curentă a beneficiarului, Contract ASSA ABLOY 

ROMÂNIA nr. 77/7.06.2007 

7. Director de contract – Tratamente termice ale componentelor din țeavă de export 

India, Beneficiar: SILCOTUB Zalău, Contract nr. 16/12.03.2001; 

8. Membru în echipa de cercetare – Structuri de conducere, supraveghere si optimizare a 

consumurilor specifice de energie si fluide tehnologice pe linii de procesare termica 

în mediu gazos. Faza: Model matematic al procesului de carburare în gaz. 

Contractor Titular CCTNE Sibiu ULBS Subcontractor UTC-N, Nr.1/15.01.2001. 

9. Director de Contract - Cercetări experimentale privind stabilirea si execuția 

tehnologiei de nitrurare ionica la repere din producția curenta a beneficiarului, SC 

Remarul 16 Februarie SA Cluj-Napoca, Contract nr. 43/29.11.2000; 

1.2.4 Granturi, Proiecte instituționale 

1. 2006 – 2007  - Contract finanțat de Forestry and Forest Products Research Institute, 

Japan (FFPRI) desfășurat la: Department of Materials and Manufacturing Science, 

Graduate School of Engineering, Osaka University, Japan; 

2. 2002-2004 - Contract finanțat de New Energy and Industrial Technology 

Development Organization, Japan (NEDO), desfășurat la: Department of Materials 

and Manufacturing Science, Graduate School of Engineering, Osaka University 

3. 2000, 15 sept. – 15 dec. – bursă de cercetare la CETIM acordată de ADEME Franța. 

1.3 Activități antreprenoriale 

2006-prezent - membru în comitetul tehnic pentru Coroziunea şi protecţia anticorozivă a 

materialelor metalice (ASRO/CT 157) 

aprilie 2015 - prezent - Director executiv al Asociației Naționale a Zincatorilor (ANAZ); 

2012 – prezent, Prodecan al Facultății Ingineria Materialelor și a Mediului; 

2011 – aprilie 2015, Președintele Asociației Naționale a Zincatorilor (ANAZ) (membru din 

anul 2007); 

2007, 2009 – 2010, Membru în Comisia centrală de admitere a UTCN; 

2010 - 2011 Director Oficiul Recrutare Candidați Admitere a UTCN; 

2007 – prezent, membru în asociația americană NACE International (National Association 

of Corrosion Engineers); 

2006-2012 – Redactor Șef al Revistei de Coroziune și Protecție Anticorozivă, ISSN 1842-

0346 (http://revistacpa.utcluj.ro), indexată COPERNICUS (http://en.indexcopernicus.com); 
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1992 – prezent – Membru in Asociația de Tratamente Termice și Ingineria Suprafețelor din 

România. 

1.4 Listă de Lucrări științifice 

1. Tribological Behaviour of Zn-Ni layers electrodeposited on different substrates by 

various methods 

M Chira, H Vermeșan, E Grunwald, G Borodi 

2014, Jahrbuch Oberflächentechnik, Band 70, Leuze Verlag, pp. 127-141, ISBN 978-3-

87480-285-7 
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2 REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE 

Tabelul 1. Temele și direcțiile tematice de cercetare abordate în teza de abilitare 

Temă de cercetare 
Direcții tematice de 

cercetare 
Contribuții Aplicații 

Prelungirea duratei 
de viață a 

produselor și 
structurilor 

metalice sau pe 
suport metalic, în 

contextul 
dezvoltării durabile 

A. 
Îmbunătățirea 
proprietăților 

bateriilor acide cu 
plumb 

Procesele de 
oxidare/reducere în 
sistemul plumb/acid 
sulfuric în prezența 

sulfatului de bariu și a 
altor aditivi 

Baterii acide cu plumb 
pentru vehicule 

electrice, vehicule 
electrice hibride, 

elevatoare și stivuitoare 
electrice; 

 
Stocarea de energie 

electrică 

Îmbunătățirea 
transferului de sarcină 
în bateriile de plumb 

prin adăugarea de 
surfactanți în electrolit 

B. 
Protecția anticorozivă 
și aplicarea ei în cadrul 

celor mai bune 
tehnologii disponibile 

cu impact redus 
asupra mediului 

Metode de protecție 
anticorozivă 

Zincarea termică a 
armăturilor din beton 

Studii de tribocoroziune 

Studii și metode de 
studiu (AFM, SEM, CV, 

XRD) a suprafețelor 
expuse la diferite medii 

agresive, rezultând 
coroziune, uzură, 

oboseală și șoc termic 

C. 
Tehnologii de 

Ingineria Suprafețelor 
în scopul prelungirii 

duratei de viață a 
produselor metalice, în 

contextul dezvoltării 
durabile 

Studii de codepuneri 
compozite cu particule 

nanometrice 

Obținerea straturilor de 
zinc și din aliaj zinc-
nichel cu proprietăți 
anticorozive prin co-

depuneri compozite cu 
particule nanometrice 

Nitrurarea ionică 

Nitrurarea ionică a 
oțelurilor inoxidabile 

obținute prin 
metalurgia pulberilor 
pentru îmbunătățirea 
rezistenței la uzură și 

impactul asupra 
mediului 

Tratamente termice  
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În continuare sunt prezentate realizări în cadrul fiecărei direcții tematice de cercetare. 

2.1 Îmbunătățirea proprietăților bateriilor acide cu plumb prin 

utilizarea de aditivi sau adăugarea de surfactanți în electrolit 

Argument 

Problemele energetice și de mediu au determinat dezvoltarea pe scară largă a vehiculelor 

electrice (VE), vehiculelor electrice hibride (HEV), elevatoare și stivuitoare electrice (LL).  

Bateriile acide de plumb prezintă reale avantaje în ce privește costul, reciclarea, randamentul 

de curent. Performanțele bateriilor de plumb pot fi îmbunătățite prin aprofundarea studiului 

fenomenelor ce au loc la electrozi, creșterea performanței electrozilor, găsirea de noi soluții 

pentru electrolit, înlocuirea soluțiilor apoase cu gel, găsirea de noi separatori. Îmbunătățirea 

performanțelor bateriilor acide cu plumb prin utilizarea de aditivi asigură o mai bună protecție 

a sănătății oamenilor și a mediului precum și reducerea consumului de combustibili fosili, fapt 

care rezultă într-o mai mică dependență de petrol, cărbune și gaz natural în industrie. Bateriile 

convenționale, și în particular bateriile acid cu plumb, joacă un rol esențial în producerea și 

stocarea de electricitate.  

Dezavantaj: capacitatea bateriei este afectată de sulfatarea electrozilor și auto-descărcare.  

Contribuții personale 

Cercetările realizate între anii 2002-2004 în cadrul proiectului de cercetare finanțat de New 

Energy and Industrial Technology Development Organization, Japan (NEDO), desfășurate la 

Department of Materials and Manufacturing Science, Graduate School of Engineering, Osaka 

University. 

Contribuțiile au fost realizate în cele patru faze ale contractului de cercetare: 

1) AFM Observations and CV Measurements of BaSO4 and SrSO4 effect on negative 

electrode of lead acid batteries; 

2) BaSO4 used in the positive electrode active material, Ba addition to lead-calcium-

tin alloys; 

3) The Effect of CaSO4 and Bi2(SO4)3 on the Negative Electrode; 

4) Study of Rare Earths Additivation on The Negative Electrode. 

În cadrul cercetărilor efectuate în perioada 2002-2004 în cadrul proiectului finanțat de New 

Energy and Industrial Technology Development Organization, Japan (NEDO), s-a 

contribuit la elucidarea unor fenomene complexe privind îmbunătățirea performanței 

bateriilor acide cu plumb: 

1) Prin observațiile continue folosind microscopie cu forță atomică (Atomic Force 

Microscopy), combinată cu polarizarea electrochimică, s-a arătat că acest tip de 

observații sunt foarte utile pentru studiul fenomenelor complexe ce se petrec la 

electrozi. 

2) Metodele EC-AFM (Electrochemical - Atomic Force Microscopy) permit studiul 

in-situ al reacțiilor electrochimice ale coroziunii metalelor în medii agresive.  
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3) Observațiile AFM in-situ împreună cu Voltametria ciclică (Cyclic Voltammetry), 

evidențiază procesele de oxidare/reducere, activitatea electrodului negativ 

(sulfatarea și regenerarea electrodului în timpul încărcării și descărcării bateriei). 

Această metodă evidențiază condițiile și mecanismul prezenței aditivilor în 

bateriile acide cu plumb, ceea ce permite modificarea unor parametri pentru 

îmbunătățirea performanței bateriei.  

4) În imaginile AFM s-au identificat două faze ale oxidării electrodului de plumb: 

trecerea ionilor de Pb2+ în soluție, urmată imediat de faza de cristalizare a 

sulfatului de plumb, când se atinge saturația ionilor de Pb2+ în soluție.  

5) S-a constatat că imaginile AFM sunt similare cu imaginile SEM, prin aceasta 

arătându-se că metoda EC-AFM este adecvată pentru studiul proceselor 

electrochimice.  

6) Pentru analizele cu AFM nu este necesară o pregătire specială a probelor, cum ar 

fi depunere de grafit de metal, care ar putea compromite proba. În cazul 

microscopului electronic este necesară vidarea (procedeu costisitor) pentru a 

funcționa corespunzător, în majoritatea cazurilor. În cercetările efectuate s-a 

utilizat AFM în mediul ambiant normal și chiar în lichid (electrolitul din baterie).  

7) SEM poate oferi o imagine milimetru-cu-milimetru a suprafeței, cu o adâncime a 

câmpului de ordinul milimetrilor. Prin cercetarea AFM s-au putut oferi imagini cu 

o înălțime maximă de ordinul micronilor și cu o suprafață de aprox. 150x150 

microni. 

8) AFM nu scanează atât de rapid ca și SEM, fiind necesare câteva minute pentru o 

scanare normală, în timp ce SEM scanează aproape în timp real (deși la o calitate 

relativ mai slabă). Viteza relativ scăzută de scanare a AFM poate conduce la 

deformarea termică a imaginii, făcând ca AFM să fie mai puțin potrivit pentru 

măsurarea distanței bazate pe imagini. 

9) Imaginile AFM pot fi afectate de histerezisul piezoelectric al materialului și cross-

talk între axe (x, y, z), ceea ce necesită un software îmbunătățit și filtrare. O astfel 

de filtrare poate însă netezi trăsăturile topografice reale. Totuși, modelele mai noi 

de AFM folosesc software de corecție în timp real pentru a evita astfel de 

probleme. Unele AFM folosesc de asemenea scanere ortogonale separate (și nu un 

singur tub), ceea ce înlătură de asemenea problema "cross-talk". 

Ca urmare a participării cu succes la acest proiect de cercetare internațional, s-au prezentat 

la conferința internațională 10th Asian Battery Conference, Bangkok Thailand, 

September 2003 rezultatele parțiale ale proiectului, sub titlul: In-situ AC-AFM 

observations and CV measurements of the effect of BaSO4 and SrSO4 on charging and 

discharging on negative electrode in lead acide batteries. 

De asemenea, s-au publicat articole în reviste indexate ISI și capitole în cărți de 

specialitate, legate de această temă de cercetare, după cum urmează: 

1) VERMESAN, H., HIRAI, N., The use of atomic force microscopy (AFM) in the 

study of electrochemical phenomena, (2010) Galvanotechnik, 101 (4), pp. 718-

729.             FI 0,245 



 

 

 

10  

2) VERMEȘAN H., HIRAI N., The Use of Atomic Force Microscopy (AFM) in the 

Study of Electrochemical Phenomena,  Jahrbuch Oberflächentechnik, Band 65, 

Leuze Verlag, 2009, pag. 76 - 88, ISBN 978-3-87480-253-6. 

3) VERMEȘAN H., HIRAI, N. Contributions regarding the oxidation/reduction 

mechanism in the lead/sulphuric acid system in the presence of the barium 

sulphate | [Contribuții privind procesele de oxidare / reducere, în sistemul plumb / 

acid sulfuric, în prezent a sulfatului de bariu] Revista de Chimie 58 (12), pp. 1221-

1225, 2007.           FI 0,223 

4) VERMEŞAN H., HIRAI H., SHIOTA S., TANAKA T., Effect of barium sulphate 

and strontium sulphate on charging and discharging of the negative electrode in a 

lead-acid battery, Journal of Power Sources, Publisher: Elsevier, Volume 133, 

Issue 1, 28 May 2004, Pages 52-58, ISSN 0378-7753.       

        FI 2,51 citări ISI/BDI: 12 

5) HIRAI N., VERMEŞAN H., SHIOTA M. and TANAKA T., Effect of Barium 

Sulphate on Negative Electrode of Lead-Acid Battery - An Approach with In-Situ 

EC-AFM Observation; Journal of Japan Institute of Metals Vol. 68, No. 2 (2004), 

pp. 35-38.         FI 0,49 

S-a contribuit la diseminarea rezultatelor proiectului de cercetare în Revista de Informare 

Științifică a Universității din Osaka Manufacturing & Technology, vol. 55, No. 2, 2003, 

ISSN 0387 2211, pp. 72-74; 

De asemenea, s-au realizat prezentări de sinteză la Department of Materials and 

Manufacturing Science, Graduate School of Engineering, Osaka University, Japonia, cu 

temele: 

1) Mecano-Chemical Alloying, X-rays diffraction and SEM analysis for PbO2 

powders; 

2) The Effect of Barium and Barium Sulphate on the Positive Electrode in a Lead 

Acide Battery; 

3) New Additives for Negative Electrode for Lead Acid Batteries; 

4) Inorganic Additives for Improving the Performance of Lead Acid Batteries. 

În cadrul proiectului de cercetare dintre anii 2006-2007, finanțat de Forestry and Forest 

Products Research Institute, Japan (FFPRI), desfășurat la Department of Materials and 

Manufacturing Science, Graduate School of Engineering, Osaka University, s-au realizat 

următoarele:  

1) Aplicarea următoarelor metode de studiu a fenomenelor de îmbunătățire a 

performanțelor bateriilor acide, prin aditivarea cu lignină în electrolit: Voltametrie 

ciclică (Potențiostat/Galvanostat); Scanning Electron Microscope (SEM), X-ray 

Diffraction (XRD), Atomic Force Microscopy (AFM).  

Lignina este o substanță organică vegetală, un compus al lemnului, cu structură 

macromoleculară încă neelucidată complet. Se obține prin fierberea lemnului cu soluție de 

sulfit acid de calciu sau cu soluție de hidroxid de sodiu. 
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2) Prezentarea rezultatelor în cadrul facultății sub titlul: Lignin Surface Film 

Formation on the Negative Electrode in Lead Acid Batteries. 

 

Contribuții privind procesele de oxidare/reducere în sistemul plumb/acid sulfuric în 

prezența sulfatului de bariu și a altor aditivi  

2.1.1 Introducere 

Efectele aditivilor anorganici adăugați electrodului negativ al bateriilor acide cu plumb au fost 

raportate de către numeroși cercetători [1–4]. Procesele și fenomenele electrochimice, ca și 

conversie a energiei chimice a materiei în electricitate, și/sau a electricității în diferite 

substanțe, sunt elemente esențiale în numeroase domenii de cercetare, cum ar fi: metalurgie, 

interacțiuni la interfață, mecanisme de reacție etc. 

Progresul realizat în metodele de investigare a sistemelor electrochimice facilitează o mai 

intimă explorare a structurii interfețelor și a fenomenelor electrochimice complexe la interfața 

electrod/ electrolit, a stratului dublu electric la electrod - referitor la procesele termodinamice, 

de transport, cinetice, de electro-cataliză și electrosorpție. 

Pentru a crește capacitatea și pentru a prelungiri viața bateriei, înțelegerea fenomenelor intime 

ce apar la interfața dintre electrolit și electrozii negativ și pozitiv, este esențială. Dintre 

fenomenele complexe ce apar la interfețe se menționează: ionizare, transfer de sarcină, transfer 

de masă, electro-cristalizare etc. 

S-au realizat diferite studii ale acestor procese prin metode electrochimice, urmate mai târziu 

de microscopia electronică de baleiaj (SEM). Prin metodele electrochimice se studiază 

ionizarea și trecerea curentului prin interfață. Astfel de metode nu oferă informații despre 

formarea cristalelor pe suprafața electrozilor. Pentru studiul formării cristalelor de reactanți s-a 

folosit microscopia electronică cu baleiaj, care însă nu permite studiul in situ al evoluției 

procesului. 

2.1.2 Studiul proceselor de oxidare/reducere în sistemul plumb/acid sulfuric în 

prezența sulfatului de bariu și a altor aditivi anorganici 

Sulfatul de stronțiu (SrSO4) și sulfatul de bariu (BaSO4) sunt inactive electrochimic și 

insolubile în acid sulfuric. Datorită acestor proprietăți, acești doi compuși rămân neschimbați 

chimic în electrodul negativ. Sulfatul de bariu, de stronțiu și plumbul sunt similare în ce 

privește forma cristalină (d.p.d.v. isostructural) [5]. Datorită acestor calități, acești compuși 

acționează ca nuclee de precipitare a sulfatului de plumb (PbSO4) în timpul descărcării 

bateriei. Deși aplicarea de bariu este bine-cunoscută și s-a demonstrat deja că SrSO4 este 

eficient [6], există încă o considerabilă incertitudine legată de mecanismul detaliat al efectului 

acestor doi aditivi anorganici. 

Scopul acestei investigații este de a observa in-situ mecanismele de formare și dizolvare a 

cristalelor de PbSO4 pe electrodul negativ îmbogățit cu aditivi. În trecut, formarea de PbSO4 a 

fost studiată cu ajutorul microscopului electronic cu baleiaj (SEM) și alte tehnici. Utilizarea 
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microscopului cu forță atomică combinat cu metoda electrochimică (EC-AFM) [7–13] permite 

examinarea fenomenelor intime ce apar la suprafața electrodului negativ de plumb îmbogățit 

cu aditivi de BaSO4 , SrSO4 etc. 

Studiul in-situ la interfața electrod/ electrolit a nucleației cristalelor de sulfat de plumb, a 

creșterii și reducerii lor, se poate realiza prin microscopie atomică combinată cu voltametrie 

ciclică (EC-AFM). 

Reacția generală în bateria acide cu plumb este: 

𝑃𝑏𝑂2 + 𝑃𝑏 + 2𝐻2𝑆𝑂4   

𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒
→       

   𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒   
←       

  2𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

Reacția la electrodul negativ este: 

𝑃𝑏 + 𝑆𝑂4
2−  

𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒
→       

   𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒   
←       

  𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 2𝑒− 

Această reacție se poate împărții într-o reacție de ionizare a plumbului: Pb→Pb2++2e- și o 

reacție de formare de cristale de PbSO4: Pb2++SO4
2-→PbSO4 

În trecut, aceste două fenomenele erau studiate separat. Procesul de ionizare era studiat prin 

metode electrochimice, în timp ce fenomenul de cristalizare era studiat prin SEM, după 

scoaterea probei din celula electrochimică. Până în prezent, studiul in-situ al celor două 

procese este posibil prin metoda EC-AFM. Metoda AFM permite observarea formării 

cristalelor de sulfat de plumb, odată cu creșterea densității de curent la interfața plumb-

electrolit. 

Pentru a studia fenomenul electrochimic ce apare în timpul oxidării și reducerii la electrod, se 

folosește un stand, ce constă într-un AFM, un potențiostat și o celulă electrochimică (Figura 1). 

Potențiostatul asigură o variație controlată a potențialului de electrod. Microscopul cu forță 

atomică înregistrează in-situ imaginile cristalizării/ dizolvării, ce se desfășoară la suprafața 

electrodului în timpul reacțiilor de oxidare și reducere. Celula electrochimică (Figura 2) este 

construită în așa fel încât să asigure conectarea electrică corectă între electrodul de lucru 

(Working Electrode - WE), electrodul de referință (Reference Electrode - RE) și contra-

electrodul (Counter Electrode - CE). 
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 Figura 1: Standul EC-AFM pentru studiul fenomenelor electrochimice la interfață 

 Figura 2: Celula electrochimică 

Celula electrochimică (Figura 2) conține un electrod, care este o tablă de plumb de puritate 

99,99% (proba). Contra-electrodul (CE) este pudră fină de dioxid de plumb, PbO2. Electrodul 

de referință (RE) folosit este de mercur/clorură mercuroasă, Hg/Hg2SO4 în soluție de 50M acid 

sulfuric, (H2SO4). Toate valorile potențialului sunt raportate la acest electrod de referință. 

Electrolitul este soluție apoasă de 5M H2SO4. Oxigenul dizolvat în electrolit este eliminat prin 

barbotare de argon timp de două ore înainte de începerea experimentelor. Suprafața 

electrodului de plumb este curățată cu etanol și acid acetic, pentru înlăturarea completă a 

oxidului de pe suprafață. 

Electrozii de lucru sunt electrozii pozitiv și negativ ai bateriei acide cu plumb. Electrodul 

negativ este o tablă de plumb de puritate 99.99%. Electrodul pozitiv este o tablă de plumb 

oxidat electrochimic când se formează pe suprafață dioxid de plumb - PbO2. 
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Folosirea atât a potențiostatului (care arată potențialele inițiale de oxidare și de reducere) cât și 

a microscopiei atomice (AFM) asigură o înțelegere mai profundă a fenomenelor de interfață 

între electrozi și acidul sulfuric. 

Pe electrodul de plumb (electrodul negativ) sunt plasate și presate cristale de: sulfat de bariu, 

sulfat de stronțiu, sulfat de calciu, sulfat de bismut, sulfat de europiu și sulfat de 

disprosiu. Aceste cristale sunt alese deoarece sunt insolubile în acid sulfuric și au o structură 

cristalină similară cu sulfatul de plumb. Scopul este de a observa dacă acestea pot deveni sau 

nu germeni de cristalizare pentru viitoarele cristale de sulfat de plumb, care se formează în 

procesul de funcționare a bateriei. 

Schema logică a pregătirii probelor pentru studiul EC-AFM este arătată în Figura 3. 

  

Figura 3. Schema logică a pregătirii probelor 

Odată ce electrozii de lucru sunt pregătiți, ei sunt montați în celula electrochimică, așa cum se 

arată în Figura 2. Celula electrochimică se montează în ansamblul circuitului cu AFM, Figura 

4.  
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Figura 4: Montarea celulei electrochimice în AFM 

Microscopia atomică folosită nu necesită o incintă vidată pentru studiul probelor ci permite 

observarea suprafeței electrodului direct în mediul de lucru (acid sulfuric). 

2.1.3 Observații asupra electrodului de plumb fără aditivi 

Voltamograma ciclică din Figura 5 arată rezultatele variației potențialului electrodului de 

plumb între -1,2V și -0,9V cu o viteză de scanare de 10mV/minut și valorile potențialului la 

care sunt înregistrate imaginile AFM.  

   

Figura 5: Voltamograma ciclică a sistemului electrod de plumb/acid sulfuric 

Figura 5 ilustrează semnificativ fazele procesului: imaginea electrodului inițial, fără cristale de 

plumb, începutul creșterii curentului peste potențialul de repaus (OCP) (imaginea 02), curentul 
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maxim de oxidare (maximul de curent) (imaginea 03), și curentul de pasivare (când suprafața 

electrodului este sulfatată) (imaginile 04, 05, 06). 

Figura 6 redă procesul de oxidare. Deși curentul de oxidare crește, nu se formează cristale de 

plumb pe electrod. Când ionii de Pb2+ eliberați în soluție ca rezultat al reacției de oxidare: Pb 

→ Pb2+ + 2e- ating concentrația limită, se formează primele cristale de sulfat de plumb. 

Formarea cristalelor de sulfat de plumb pe suprafață, diminuează sau chiar poate opri trecerea 

ionilor de Pb2+ în soluție, conducând la o descreștere rapidă a curentului, așa cum este ilustrat 

în Figura 6 (imaginea 04) și Figura 5. Atunci când cristalele de sulfat de plumb acoperă 

întreaga suprafață, ionii de Pb2+ nu mai pot fi eliberați în soluție, astfel curentul scade la zero; 

Figura 6 (imaginile 05 și 06) și Figura 5. 

   

Figura 6. Pasivarea anodică și formarea de cristale de sulfat de plumb la interfața plumb/acid 

sulfuric 

În faza de reducere începe dizolvarea cristalelor de sulfat de plumb, cinetica acestui proces 

putând fi observată în Figura 7 (imaginile 09, 10, 11 și 12) 

Imaginile AFM ale reducerii arată suprafața complet acoperită cu cristale de sulfat de plumb, 

începutul dizolvării sulfatului de plumb și dizolvarea gradată a cristalelor de sulfat de plumb. 

Așa cum se poate vedea, suprafața este inițial complet acoperită cu sulfat de plumb; astfel 

curentul este aproape zero. Pe măsură ce potențialul variază către valori mai negative, începe 

dizolvarea cristalelor de sulfat de plumb (imaginea 09 din Figura 7, vezi și Figura 5). Drept 

rezultat, apare o creștere a curentului (imaginile 10, 11, 12 din Figura 7, corelate cu Figura 5). 

Dizolvarea cristalelor de sulfat de plumb este mult mai lentă decât cristalizarea. Imaginile 

AFM ale suprafeței electrodului de plumb, fără cristalele de sulfat de plumb, sunt redate în 

Figura 7. 
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Figura 7: Dizolvarea cristalelor de sulfat de plumb la interfața plumb/acid sulfuric 

Aditivii anorganici au fost adăugați pe suprafață pentru a studia formarea primelor cristale de 

sulfat de plumb pe suprafața electrodului. Aditivii joacă un rol de formare de centre de 

nucleație pentru cristalizarea sulfatului de plumb. 

2.1.4 Observații asupra electrodului de plumb pe care s-a tasat sulfat de bariu 

În Figura 8 se ilustrează influența manifestată de prezența sulfatului de bariu ca aditiv în 

procesul de electrod. În partea de sus a imaginii este ilustrat variația potențialului de electrod 

cu timpul. Așa cum se vede pe grafic, la început, electrodul de plumb este păstrat la un 

potențial foarte negativ de -1,4V timp de zece minute, pentru a se reduce orice oxid de pe 

suprafața electrodului. Apoi electrodul a fost păstrat la un potențial de -1,2V timp de încă zece 

minute. Acești doi pași pregătesc suprafața electrodului. Se aplică apoi un potențial variabil la 

electrod, cu o rată de 10 mV/minut, de la -1,2V la -0,9V. În procesul de oxidare curentul 

începe să crească (Figura 8), până la valoarea de aproximativ 1mA, după care scade brusc până 

la valoarea zero. 

În Figura 9 se prezintă procesul de oxidare cu ilustrarea valorilor de potențial și curent în 

momentul înregistrării imaginilor AFM, prezentate în partea dreaptă a figurii. 
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Figura 8. Rezultatele observate prin metoda EC-AFM în cazul adăugării de sulfat de bariu pe 

electrodul negativ 

 

 

Figura 9. Imaginile AFM ale oxidării la suprafața electrodului, între -1,2V și -0,9V 
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Așa cum se vede în Figura 9, cristalele de sulfat de bariu pot fi observate pe suprafața 

electrodului la început (imaginea a, de la -1194 mV până la -1200 mV). Atunci când valorile 

în creștere ale potențialului se apropie de valoarea de repaus (-1024 mV), curentul începe să 

crească; ca urmare, tot mai mulți ioni de Pb2+ trec în electrolit, se combină cu ionii SO4
2-, și 

formează sulfat de plumb, care începe să cristalizeze pe electrodul de plumb. Imaginile AFM 

arată începutul cristalizării sulfatului de plumb pe cristalele de sulfat de bariu (imaginea b). 

Cristalele de sulfat de plumb cresc în dimensiune până ce acoperă complet suprafața 

electrodului de plumb (imaginea f). În acest moment, curentul descrește abrupt către zero, 

suprafața electrodului este pasivată (sulfatată) și nu mai poate trimite ioni de Pb2+ în soluție; 

activitatea în baterie este întreruptă. 

În timpul reducerii, atunci când potențialul la electrod scade până la valoarea de -1,2V, 

potențialul a fost păstrat constant timp de zece minute, la valoarea de -1,2V, pentru a reduce 

toate cristalele de sulfat de plumb de pe suprafața electrodului. Variația de potențial și de 

curent în timp sunt ilustrate în Figura 9, în timp ce imaginile AFM sunt redate în partea din 

dreapta a Figurii 9. 

Figura 10 arată începutul fazei de reducere, când se observă cristale mari de sulfat de plumb pe 

suprafața electrodului de plumb (imaginile a, b, c și d). Cristalele de sulfat de plumb încep să 

se dizolve cu scăderea potențialului, ducând la o creștere a curentului (v. Figura 10). Când 

potențialul atinge valoarea de -1,2V, teoretic, toate cristalele de sulfat de plumb trebuie să fie 

dizolvate; imaginile e, f. 

Totuși, așa cum se poate vedea în Figura 10, se mai pot găsi cristale de sulfat de plumb pe 

suprafață. Pentru a afla timpul necesar până la dizolvarea tuturor cristalelor de sulfat de plumb, 

se păstrează constant potențialul de electrod, la valoarea de -1,2V. După cca. cinci minute, 

cristalele de sulfat de plumb nu mai sunt vizibile pe suprafața electrodului. În același timp, 

cristalele de sulfat de bariu, care să găseau inițial pe suprafața electrodului, trec în soluție 

împreună cu cristalele de sulfat de plumb. 
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Figura 10. Reducerea la suprafața electrodului de plumb în prezența aditivului de sulfat de 

bariu 

Figura 11 ilustrează profilurile suprafeței cristalelor de sulfat de plumb formate pe sulfatul de 

bariu. Înălțimea cristalelor de sulfat de plumb formate pe cristalele de sulfat de bariu este 

măsurată, cu un software specific măsurătorilor AFM. 
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Figura 11: Profilurile AFM a suprafeței electrodului de plumb după oxidare 

Figura 11 ilustrează preferința cristalelor de sulfat de plumb de a crește pe cristalele de sulfat 

de bariu, în timp ce suprafața învecinată rămâne fără cristale. Cristalele de sulfat de plumb 

cresc cu 1508 nm înălțime, de la 702 nm la 2210 nm, și doar cu 30 în grosime, dimensiuni 

măsurate folosind un software specific pentru AFM. 

2.1.5 Observații asupra electrodului de plumb cu adaus de sulfat de stronțiu 

Figura 12(a) ilustrează cristalele de sulfat de stronțiu implantate pe suprafața electrodului de 

plumb. În timpul procesului de oxidare (descărcarea bateriei), saturarea cu ioni de plumb apare 

la electrodul negativ, datorită reacției de transfer a electronilor, rezultând o soluție saturată de 

sulfat de plumb. Figura 12(b) ilustrează faza de repaus a potențialului. Se poate observa că 

precipitarea sulfatului de plumb începe la o valoare a potențialului mai pozitivă decât 

potențialul de repaus. (v. Figura 12(c)).  
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Figura 12. Oxidarea electrodului de plumb pe care s-a tasat SrSO4 

Și în acest caz, cristalele de sulfat de plumb se formează preferențial pe cristalele de sulfat de 

stronțiu (Figurile 12(d), (e)). Suprafața învecinată cristalelor rămâne liberă, împiedicând 

procesul de pasivare (sulfatarea masei active), menținând astfel bateria activă. 

Figura 12(f) ilustrează suprafața electrodului complet acoperită cu cristale de sulfat de plumb, 

ceea ce duce la pasivarea sa (sulfatarea electrodului), și astfel se împiedică - parțial sau total - 

trecerea ionilor în soluție. În această fază, curentul electric este foarte scăzut; zona este 

pasivată. 

Figura 13 ilustrează faza de reducere atunci când SrSO4 s-a tasat pe electrodul de Pb-. 

  

Figura 13. Reducerea la suprafața electrodului de plumb atunci când SrSO4 este adăugat 

În timpul încărcării bateriei, viteza de reducere a sulfatului de plumb variază cu transferul de 

masă. Reacția duce la dizolvarea cristalelor, formarea de ioni de plumb, transfer de electroni, 

formarea adatomilor de plumb, nucleația plumbului și cristalizarea pe suprafața electrodului 

negativ. 

Cristalele de sulfat de plumb formate pe cristalele de sulfat de stronțiu sunt foarte stabile și nu 

se dizolvă între valorile potențialului de la -900mV la -1200mV (Figura 13(a), (c)). Aceste 

cristale de sulfat de plumb rămân pe suprafața electrodului și conduc în final la o așa-numită 

sulfatare a bateriei. Așa cum se poate vedea în Figura 13(d), (f), chiar și după o oră de păstrare 

la un potențial foarte negativ (-1200 mV), cristalele de sulfat de plumb nu se dizolvă. În 

practică, încărcarea excesivă duce la electroliza unei părți din apă, cu emisie de hidrogen și 

oxigen. 

Așa cum s-a descris mai sus, aditivii BaSO4 sau SrSO4 pot asigura nuclee de cristalizare pentru 

cristalele de PbSO4. Datorită strânsei similarități între SrSO4 și PbSO4 în ce privește parametri 

de rețea, cristalele de PbSO4 încep să cristalizeze mai devreme decât în cazul BaSO4. De 

asemenea, cristalele de PbSO4 formate pe cristalele de SrSO4 sunt mai dificil de dizolvat în 

timpul procesului de reducere. 
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2.1.6 Observații asupra electrodului de plumb cu adaus de sulfat de calciu și 

sulfat de bismut 

O serie de alți aditivi anorganici, cu rețele cristaline similare cu cea a sulfatului de plumb, pot 

constitui nuclee de cristalizare pentru sulfatul de plumb. Sulfatul de calciu anhidru și sulfatul 

de bismut se pot adăuga la electrodul negativ, deoarece sunt insolubile sau foarte slab solubile 

în acid sulfuric.  

Solubilitatea lor relativă în apă poate asigura ioni de SO4
2- în soluție și astfel poate crește 

conductibilitatea electrolitului. Cristalizarea PbSO4 devine mai ușoară datorită supra-saturării 

cu ioni SO4
2-. Similaritatea în rețeaua cristalină înseamnă nuclee pentru cristalizarea PbSO4. 

Diferența relativ mare în dimensiunea celulelor pot face cristalele de PbSO4 mai instabile și 

deci mai ușor de dizolvat. Aceasta se dovedește a fi eficient în procesul de încărcare deoarece 

este evitată sulfatarea prematură la suprafață. 

Voltamograma ciclică a electrodului de plumb, cu sulfat de calciu, este ilustrată în Figura 14 

(variația densității de curent cu potențialul). Aditivul presat pe folia de plumb constă în cristale 

de sulfat de calciu anhidru. Intervalele în care imaginile AFM sunt înregistrate sunt redate în 

Figura 14. 

  

Figura 14. Voltamograma electrodului de sulfat de plumb cu adaus de sulfat de calciu presat 

pe plumb 

Figura 15 redă imaginile AFM ale oxidării electrodului de plumb. Așa cum se poate vedea în 

figură, cristalele de sulfat de plumb se formează preferențial pe cristalele de sulfat de calciu 

(Figura 15(b)). Spre deosebire de sulfatul de bariu/stronțiu, în cazul adausului de sulfat de 

calciu, cristalele de sulfat de plumb cresc în lățime și mai puțin în înălțime (Figura 

14(c),(d),(f)). 
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 Figura 15. Imaginile AFM ale oxidării suprafeței electrodului de plumb cu adaus de sulfat de 

calciu anhidru, implementat pe electrod 

Figura 16 redă imaginile AFM ale reducerii electrodului de plumb, în cazul adausului de sulfat 

de calciu. Așa cum se poate vedea, sulfatul de plumb începe să se dizolve la un potențial de 

aprox. -1046 mV, Figura 16(a). Cristalele de sulfat de calciu inițiale, rămân pe suprafață după 

completa dizolvare a sulfatului de plumb. 

Legătura sulfat de plumb-sulfat de calciu este mai slabă decât în cazul adausului de sulfat de 

bariu/stronțiu, ceea ce permite o dizolvare mai ușoară a sulfatului de plumb.  

  

Figura 16. Imaginile AFM ale reducerii la suprafața electrodului de plumb, cu adaus de sulfat 

de calciu anhidru 
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2.1.7 Adăugarea sulfatului de bismut (NA 83) 

Oxidarea electrodului de plumb cu aditiv de Bi2(SO4)3 este ilustrată în Figura 17. Așa cum se 

poate vedea, cristalele de sulfat de plumb nu se formează pe cristalele de sulfat de bismut. 

Putem concluziona că sulfatul de bismut cristalin nu constituie nuclee de cristalizare pentru 

PbSO4 și de aceea, sulfatul de bismut (III) nu se poate folosi pentru îmbunătățirea 

performanțelor bateriilor de acid cu plumb. 

  

Figura 17. Faza de oxidare când Bi2(SO4)3 (sulfat de bismut (III)) este tasat pe electrod 

În Figura 18 este ilustrată reducerea electrodului de plumb cu adaus de sulfat de bismut (III). 

În timpul dizolvării cristalelor de sulfat de plumb, cristalele de sulfat de bismut (III) nu mai 

sunt vizibile pe suprafața electrodului de plumb, deoarece trec probabil în soluție. 

 

 Figura 18. Faza de reducere când Bi2(SO4)3 (sulfat de bismut (III)) este tasat pe electrod 
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2.1.8 Sulfați de pământuri rare folosiți ca aditivi 

Se pot adăuga și alți aditivi anorganici insolubili. Toate lantanidele (Ln) sunt trivalente (3+) și 

formează sulfați, după cum urmează: sulfat de lantaniu (III) octahidrat: La2(SO4)3·8H2O, sulfat 

de disprosiu (III) octahidrat: Dy2(SO4)3·8H2O, sulfat de europiu (III) octahidrat: 

Eu2(SO4)3·8H2O 

2.1.8.1 Adaus de disprosiu (III) octahidrat: Dy2(SO4)3·8H2O 

În figura 19, este reprezentat procesul de oxidare al electrodului de plumb cu adaus de sulfat de 

disprosiu octahidrat. Cristalele de sulfat de plumb apar aleator pe suprafață. Cristalele de sulfat 

de disprosiu (III) nu sunt nuclee de cristalizare pentru sulfatul de plumb. Sulfatul de plumb 

crește rapid în grosime și acoperă suprafața. 

  

Figura 19. Oxidarea în cazul adausului de Dy2(SO4)3·8H2O (sulfat de disprosiu (III) 

octahidrat) 
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Figura 20. Procesul de reducere în cazul adausului de Dy2(SO4)3·8H2O (sulfat de disprosiu 

(III) octahidrat) 

În cazul reducerii electrodului de plumb cu adaus de sulfat de disprosiu (III), putem vedea că la 

finalul procesului de reducere, rămân cristale de sulfat de disprosiu (III) pe suprafață. Aceasta 

conduce la concluzia că sulfatul de disprosiu (III) nu participă la procesul de oxidare/reducere. 

Totuși, diferența între Figura 6 (electrod de plumb fără aditivi) și Figura 19 (f), constă în 

mărimea și uniformitatea cristalelor. 

2.1.8.2 Adaus de sulfat octahidrat de europiu (III): Eu2(SO4)3·8H2O 

Adăugarea de sulfat octahidrat de europiu (III): Eu2(SO4)3·8H2O pe suprafața electrodului de 

plumb conduce la un rezultat diferit. În Figura 21 este redată voltamograma ciclică pentru 

electrodul de plumb cu sulfat octahidrat de europiu (III). Așa cum se poate vedea, potențialul 

trece către valori mai pozitive. Conform voltamogramei ciclice, se observă un proces de 

oxidare. Totuși, pe imaginile AFM ale suprafeței electrodului nu se observă cristale de PbSO4 

(Figura 21(e)). La finalul oxidării, când potențialul atinge valoarea de -900 mV, nu există 

cristale de PbSO4 pe suprafața electrodului. În timpul reducerii electrodului se observă o 

reducere suplimentară, așa cum se vede în Figura 21. Inițial, pudra de Eu2(SO4)3 este 

deshidratată, în timp ce în faza de oxidare, pudra de Eu2(SO4)3 tinde să formeze din nou sulfat 

hidrat și un oxid pe suprafața electrodului, care se pasivează. Curentul este foarte slab în faza 

de oxidare. Pe suprafață se formează o acoperire de oxid și nu se formează cristale de PbSO4 

pe suprafață (în zona observată). 

În procesul de reducere, maximul fazei de reducere este asociat cu reducerea ionului Eu3+ la 

Eu2+. Eu (III) are cel mai ridicat potențial redox standard, ceea ce face posibilă reducerea lui 

selectivă [14]: 

𝐸𝑢3+   

−1𝑒−

→   

+1𝑒−
←   

   𝐸𝑢2+ 

Proprietățile chimice ale E(II) sunt similare cu cele ale ionilor pământurilor rare [15]. 
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Figura 21. Oxidarea/reducerea electrodului de plumb cu adaus de sulfat octahidrat de europiu 

(III) 

2.1.9 Observații pe electrodul de dioxid de plumb 

În bateria acidă cu plumb electrodul pozitiv este oxid de plumb (IV) (PbO2), în electrolit de 

acid sulfuric (H2SO4). În stare descărcată, electrodul pozitiv trece în sulfat de plumb(II) 

(PbSO4) iar electrolitul pierde acidul sulfuric dizolvat și devine apă primară. Încărcarea 

ulterioară a bateriei duce la trecerea sulfatului de plumb în dioxid de plumb. Procesul este 

condus de smulgerea  electronilor din anod și introducerea lor în catod. 

Reacția la catod este: 

𝑃𝑏𝑂2 + 𝑆𝑂4
2− + 4𝐻+ + 2𝑒−  

𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒
→       

   𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒   
←       

 𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

Pregătirea electrodului de dioxid de plumb constă în oxidarea electrochimică a foliei de plumb 

(de puritate 99.99% Pb). În acest scop, o folie de plumb este plasată într-o celulă electrolitică 

(Figura 2) și apoi montată în sistemul EC-AFM. Sunt aplicate două trepte de reducere, la -1,4V 

și la -1,2V, pentru înlăturarea oricăror impurități de pe suprafață. Procesul de oxidare constă în 

10 cicluri de oxidare la +1,25V timp de 10 minute și o scurtă reducere la +0,95V timp de 30 

secunde (Figura 22). Se obține astfel un strat continuu de PbO2 pe suprafața electrodului.  



 

 

 

29  

 

 

Figura 22. Pregătirea electrodului de dioxid de plumb. Ciclurile de oxidare și reducere care 

conduc la formarea dioxidului de plumb pe suprafața foliei de plumb 

Imaginea AFM a dioxidului de plumb obținut este redată în Figura 23. În figura 24 este redată 

mărimea unui cristal de PbO2 măsurat prin folosirea unui software specific pentru AFM, ce 

permite măsurarea cristalelor.  

  

Figura 23. Cristalele de dioxid de plumb formate pe suprafață  
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Figura 24. Măsurarea dimensiunii cristalului de dioxid de plumb 

  

 

Figura 25. Profilul cristalului de dioxid de plumb 

Figura 25 redă profilul unui cristal de PbSO4 pe suprafața electrodului de dioxid de plumb. 

Când potențialul este mai pozitiv decât potențialul de repaus (potențialul de echilibru) (1,027 

V), dioxidul de plumb este stabil (Figura 26(a)). După atingerea potențialului de repaus, pe 

suprafața electrodului încep să se formeze cristale de PbSO4 (Figura 26(b)). Pe măsură ce 

potențialul devine mai negativ, cristalele de PbSO4 acoperă întreaga suprafață a electrodului 

iar densitatea de curent scade la valori foarte scăzute (Figura 26(c)). 
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Figura 26. Formarea de sulfat de plumb pe suprafața electrodului de dioxid de plumb 

(electrodul pozitiv) 

Se observă anumite diferențe la compararea între electrozii de plumb și de dioxid de plumb, și 

anume: PbO2 este mai fragil decât Pb și ușor de rupt. Mecanismul de formare a PbO2 este 

complicat și aditivii fac observațiile dificile, grosimea stratului de dioxid de plumb nu este 

constantă în timpul polarizării; astfel observațiile AFM sunt afectate. Discontinuitățile în 

stratul de PbO2 generează reacții între Pb (substrat) și PbO2 ceea ce afectează observațiile 

AFM. Controlul simultan al observațiilor CV (Cyclic Voltametry) și AFM este dificil, datorită 

fenomenelor complexe ce apar. 

Imaginile obținute cu microscopul electronic (Scanning Electron Microscope - SEM) arătate în 

Figura 27 reprezintă suprafața electrodului la finalul descărcării bateriei (reacția de oxidare și 

formarea sulfatului de plumb pe suprafața electrodului). Formarea sulfatului de plumb pe 

electrodul negativ și variația potențialului în timpul descărcării/încărcării bateriei nu pot fi 

observate simultan cu SEM.  
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Figura 27. Imaginile comparative înregistrate cu SEM (stânga) și AFM (dreapta) 

Figura 27 redă imaginile comparative ale cristalelor de sulfat de plumb înregistrate cu 

microscopul electronic (SEM) și cu microscopul cu forță atomică (AFM). Cele două imagini 

arată o formă similară a cristalelor, ceea ce sprijină folosirea AFM în studii ale fenomenelor 

electrochimice de oxidare/reducere a electrodului de plumb în electrolit de acid sulfuric. 

Comparând cele două imagini SEM/AFM, se poate vedea că folosirea AFM este mai potrivită 

pentru studiul suprafeței electrodului de plumb. 
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2.2 Prelungirea duratei de viață a produselor și structurilor, cu efecte 

asupra protecției mediului și siguranței populației 

Argument 

În unele cazuri, industria a găsit că este profitabil financiar și benefic pentru mediu să adopte 

conceptul de producție mai curată, ceea ce implică re-proiectarea producției și a proceselor de 

producție în așa fel încât să se reducă consumul de energie și materiale, și să se micșoreze 

cantitatea de deșeuri și emisii dăunătoare. 

În prezent se folosesc conceptele de Ciclu de Viață și de Evaluare a Ciclului de Viață (Life 

cycle assessment - LCA), pentru evaluarea efectelor asupra mediului de la proiectare și până la 

distrugerea produselor, pe durata întregului ciclu de viață.  

LCA se folosește pentru o serie largă de scopuri, cum ar fi: compararea performanțelor de 

mediu între produsele vechi și cele noi, stabilirea unor criterii ecologice de evaluare, și 

dezvoltarea strategiilor de afaceri și a planurilor de investiții. 

O problemă importantă privind poluarea și degradarea mediului și a sănătății oamenilor este 

COROZIUNEA, care în prezent a devenit un adevărat flagel. 

Zincarea termică este o metodă de protecție la coroziune a oțelului beton și a altor componente 

metalice pentru elemente din beton pe larg folosită în construcții din beton, în medii corozive 

de la moderate și până la foarte agresive. 

În țara noastră există zone cu potențial de agresivitate corozivă crescut, dar în domeniul 

construcțiilor nu este suficient utilizată armătura din oțel zincat. 

Distrugerea și degradarea podurilor, clădirilor, autostrăzilor etc. cauzate de coroziunea 

armăturilor și a altor componente metalice nezincate pot produce catastrofe atât pentru mediu, 

societate, cât și periclitarea siguranței și sănătății oamenilor. 

De aceea, conceptul de DEZVOLTARE DURABILĂ este un criteriu obligatoriu de îndeplinit, 

pe lângă toate celelalte criterii luate în considerare la proiectarea și realizarea unei structuri din 

beton armat. Utilizarea armăturilor zincate termic poate fi o soluție a satisfacerii acestui 

criteriu. 

Contribuții personale 

articole 

1) H. VERMEȘAN, C. BULEA, G. VERMEȘAN, Analiza poluanților rezultați la 
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1) VERMEȘAN H., Coroziune și Protecție Anticorozivă – Lucrări de laborator, 

Editura Risoprint, Cluj-Napoca 2010, ISBN 978-973-53-0313-6 

2) VERMESAN H. Coroziune și Protecție Anticorozivă, Editura Risoprint, Cluj-

Napoca 2008, ISBN 978-973-751-690-9 

3) H. VERMEŞAN, C. BULEA, G. VERMEŞAN, Analiza poluanților rezultați la 

zincarea termica, Environment & Progress no. 8, 2006, pg. 461-467, ISSN 1584-

6733 

activități antreprenoriale 

1) 2011 - 2015: Președinte al Asociației Zincatorilor din România (ANAZ), asociație 

membră în European General Galvanizers Association - EGGA și în International 

Zinc Association - IZA. 

În această perioadă autorul a realizat următoarele: proiectarea și realizarea site-ului ANAZ 

(http://anaz.ro), informarea și consilierea beneficiarilor în diverse domenii: prevenirea 

coroziunii, proiectarea produselor, dezvoltare durabilă, stabilirea duratei de viață a 

acoperirilor; cursuri de formare continuă pentru angajații companiilor membre, cu scopul 

cunoașterii celor mai bune tehnici de zincare termică și de protecție a mediului; participare la 

conferințele europene EGGA, seminarii pentru constructori și arhitecți etc. 

2) 2006-2012 - Redactor șef al revistei de Coroziune și Protecție Anticorozivă, 

indexată COPERNICUS. În această revistă autorul a publicat peste 17 articole. De 

asemenea autorul a participat la Conferințele CPA, organizate anual până în anul 

2010. 

2.2.1 Protecția anticorozivă în contextul dezvoltării durabile 

2.2.1.1 Coroziunea - noțiuni introductive 

1. Coroziunea este atacul distructiv al unui material datorită reacției cu mediul. Consecințele 

grave ale procesului de coroziune sunt o problemă importantă la nivel mondial. 

2. Cu doar câteva excepții, cum ar fi aurul, majoritatea metalelor nu sunt stabile sub formă 

metalică ci sub formă de oxizi sau compuși (minereuri). Imediat ce sunt utilizate în 

mediu, în care există oxigen (de regulă aerul) și un electrolit (de regulă apa și/sau solul), 

metalele tind să se deterioreze și să revină la forma lor elementară oxidată. Într-un proces 

spontan și electrochimic, metalele se comportă la fel ca niște anozi, apărând astfel diferite 

tipuri de coroziune. 

3. Coroziunea se combate prin modificarea mediului, prin utilizarea de aliaje sau protecție 

catodică (prin care zincul de exemplu acționează ca anod), care se "sacrifică" pentru 

protecția substratului metalic sau se auto-protejează datorită curentului galvanic care 

apare. Sau se introduc inhibitori de coroziune în mediul coroziv. 

4. Ca rezultat a efectelor zilnice de degradare, coroziunea duce la închiderea unor obiective 

industriale, risipa de resurse valoroase, pierderea sau contaminarea produselor, reducerea 

eficienței, costuri ridicate de întreținere și reproiectare. De asemenea, este pusă în pericol 

siguranța și sănătatea oamenilor, și se inhibă progresul tehnologic. 
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5. În urma coroziunii, produșii de coroziune ai diverselor metale și aliaje metalice utilizate 

în diverse sectoare ale industrie sau în construcții introduc ioni ai metalelor în mediul 

înconjurător. 

6. În urma gazelor de emisie (SO2 etc.) și a fenomenelor de transport și transfer al 

poluanților rezultă ploi acide, acidifiere (care conduc mai departe la coroziunea 

structurilor metalice, a construcțiilor, autovehiculelor și utilajelor) și eutrofizare; cu 

importante efecte economice și asupra sănătății populației. Distrugerea construcțiilor și 

instalațiilor prin coroziune duce la formarea produșilor de coroziune, cu efect dăunător 

asupra mediului. 

7. De asemenea, din surse difuze rezultă produși de coroziune, care se răspândesc în mediul 

înconjurător. De exemplu, în vecinătatea autostrăzilor, căilor maritime, traficului aerian, 

rezultă produși de coroziune, care în urma ploilor ajung în mediu. 

8. Majoritatea catastrofelor industriale-ecologice din ultimii 50 de ani, au drept cauză 

coroziunea structurilor. Aici enumerăm următoarele: decembrie 1967 - prăbușirea 

podului de pe autostrada 35, Ohio (cauza: coroziunea sub tensiune); decembrie 1984 - 

accidentul de la Bhopal, India: explozia rezervorului de izocianat de metil (cauza: 

coroziunea unei țevi de transport ce a condus la pătrunderea apei în rezervor); aprilie 

1988 - aeronava Boeing 737 a companiei Aloha pierde o mare parte a fuselajului superior 

în timp ce se află în aer (cauza: coroziunea selectivă a aluminiului); august 2007 - 

prăbușirea podului peste râul Mississippi (cauza: fracturarea planșeelor-gușeu datorită 

coroziunii); decembrie 2012 - prăbușirea tunelului Sasago, Japonia (cauza: coroziunea 

bolțurilor de susținere a tavanului); degradarea a peste 900 de poduri din România din 

cauza coroziunii; degradarea unor monumente istorice etc. 

9. Protecția anticorozivă prin depunere de metale mai nobile  pe metale uzuale 

(electrodepuneri de: Cr, Ni, Cu, Sn, Zn etc. pe materiale feroase) produce și efecte 

negative poluante prin substanțele folosite la procesele de pregătire a suprafețelor și la 

spălarea pieselor, care antrenează ioni ai metalelor de depunere și alte substanțe cu 

potențial toxic, conținute în băile de electroliți. Apa de spălare cu substanțe poluante 

ajunge în mediu.  

10. Coroziunea metalelor prezintă și un aspect pozitiv, deoarece metalele își revin la starea de 

oxizi sau de minereuri și se reintegrează în circuitul natural (oțelul, de exemplu, este ușor 

reciclabil).  

2.2.1.2 Protecția anticorozivă prin zincare termică și implicații în protecția mediului și sănătății 

Zincarea termică este operația de acoperire cu un strat de zinc a produselor din oțel (tablă, 

sârmă, țevi etc.), prin scufundare într-o baie de zinc topit la temperatura de 450oC, în scopul 

măririi rezistenței lor la coroziunea atmosferică. O piesă zincată termic are o rezistență la 

coroziune mult mai ridicată față de una vopsită, deoarece între stratul de zinc depus și substrat 

(piesa) se creează o legătură metalurgică prin faptul că în procesul de zincare termică se 

formează o zonă de aliaje Fe-Zn, mai dură decât zincul, care asigură și o rezistență la uzare, iar 

stratul de zinc din exterior are capacitatea de absorbi șocurile și va proteja piesa și la 

coroziune, prin efectul de sacrificiu  
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2.2.1.2.1 Conceptul de durată de viață a unui produs/ structură 

Pentru analiza economico-financiară a produselor/structurilor, în ultimii ani s-a introdus 

termenul de "costul pe întreaga durată de viață" a unui produs sau a unei structuri (whole-life 

cost). Acest termen se definește ca fiind suma costurilor unei structuri/produs începând cu 

proiectarea, construcția, exploatarea, întreținerea, reparațiile și casarea (dezafectarea) la 

sfârșitul perioadei de utilizare (Tabelul 2 - exemplu). 

Tabelul 2. Repartiția aproximativă a costurilor pentru toată durata de viață a unei 

structuri/produs 

Proiectare Execuție Funcționare Casare Total 

3% 17% 

Exploatare / Întreținere 

40% 

?% 100% 
Reparații 

30% 

Înlocuiri / Renovări periodice 

10% 

1 an 2 ani 25 ani 1 an Total 

Informațiile de mai sus sunt preluate din Zincarea Termică - Ghid pentru Ingineri și Arhitecți 

Acest mod de abordare, deși nu este nou, este în prezent considerat ca cea mai bună 

tehnologie disponibilă (Best Available Technologies - BAT) în momentul în care se dorește 

realizarea unei construcții noi.  

Se estimează că până la 80% din costul total a unei construcții, pe întreaga sa durată de viață, 

reprezintă costurile de funcționare/întreținere, reparații curente și reparații capitale.  

Alegerea inițială a materialelor și a procedeelor de protecție anticorozivă a acestora joacă un 

rol important în cadrul costurilor de întreținere și reparații a construcțiilor pe întreaga lor 

durată de viață. Folosind metoda ”whole-life cost” s-a constatat că halele și clădirile fabricate 

din structuri metalice sunt cele mai rentabile, iar protecția anticorozivă prin zincare termică a 

acestora este cea mai eficientă alegere din toate punctele de vedere [16]. 

2.2.1.2.2 Costuri pe durata de viață a structurilor zincate termic 

Costul total de protecție anticorozivă a unei structuri de oțel pe parcursul duratei totale de 

viață, depinde de costul inițial de protecție anticorozivă și durabilitatea acesteia într-un mediu 

dat, precum și de costul și frecvența lucrărilor de întreținere, dacă durata de viață totală a 

structurii depășește durata acoperirii anticorozive inițiale. 

În majoritatea aplicațiilor, zincarea termică asigură o durată de viață lungă, fără a fi necesare 

cheltuieli de întreținere sau aplicarea de vopsea.   

Există metode de calcul a beneficiilor și dezavantajelor în cazul diferitelor tehnologii de 

protecție împotriva coroziunii. Cea mai frecventă metodă este aceea de a calcula Valoarea 
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Netă în Prezent (Net Present Value – NPV) pentru fiecare metodă în parte, urmată apoi de 

compararea rezultatelor. Acest calcul ia în considerare dobânda bancară, costul inițial de 

protecție anticorozivă, costurile de întreținere, precum și durata de viață a produsului. 

𝑁𝑃𝑉 =  1 +
𝑀1

(𝐼 + 𝑟)𝑃1
+

𝑀2

(𝐼 + 𝑟)𝑃2
+ etc. 

unde: I = costul sistemului inițial de protecție anticorozivă; 

 M1 = costul de mentenanță pentru anul P1; 

 M2 = costul de mentenanță pentru anul P2; 

 r = rata de actualizare a costurilor (dobânda). 

Pentru evidențierea celor de mai sus, a fost realizat un studiu de caz de către Turner and 

Townsend, Construction and Management Consultants, ale cărui date au fost puse la dispoziția 

si prelucrate de EGGA (European General Galvanizers Association) și ANAZ (Asociația 

Națională a Zincatorilor din România) [13]. S-a considerat cazul unei structuri din oțel cu o 

durată de viață prevăzută în proiect de 25 de ani și pentru care cheltuielile legate de 

împrumutul bancar implică o rata a dobânzii (r) este de 5% (vezi Tabelul 2). 

Sistemul 1 – Zincarea termică  

Prin zincare termică conform cu SR EN ISO 1461 rezultă o acoperire medie minimă de 85 µm 

pentru o grosime a oțelului de zincat de 6 mm sau mai mare. Deoarece zincarea termică, 

conform acestui standard, are o durată de viață estimată la mai mult de 50 de ani, se poate 

estima o durată de viață de 25 de ani în majoritatea mediilor exterioare, fără vreo cheltuială de 

întreținere. S-au considerat cheltuielile de zincare termică la valoarea de 100 de unități, 

costurile de întreținere ulterioară fiind nule. 

(NPV = 100)  

Sistemul 2 – Vopsire 1 

Se consideră un sistem de vopsire care constă în curățire, urmată de un strat pregătitor de 

grund și de două straturi de vopsea. Acest sistem are o durată de viață estimată la 8 ani, fiind 

necesare trei revopsiri în timp de 25 de ani. Costul inițial este ușor mai scăzut decât zincarea 

termică, adică de 90 de unități. 

Costul pentru primele două operații de revopsire este de 45 de unități dar se ridică până la 90 

de unități pentru cea de-a treia revopsire, deoarece vopseaua originală trebuie îndepărtată. 

(NPV = 169) 

Sistemul 3 – Vopsire 2 

Al treilea exemplu se referă la un sistem de vopsire special, care constă în curățirea prin 

sablare a structurii, urmată de grunduire și de trei acoperiri cu vopsea de bună calitate. Acest 

sistem are o durată de viață estimată la 11 ani, fiind necesare două revopsiri în 25 de ani. 

Costul inițial este mai ridicat decât pentru sistemul de vopsire 2, fiind egal cu 135 de unități. 

Costul celei de-a doua revopsiri este jumătate din această valoare, adică 67,5 unități. 

(NPV = 197,5) 
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Figura 28. Comparație între valorile nete actualizate (curente)  (Prelucrarea autorului după 

datele statistice ANAZ si EGGA) 

Concluzii 

Se poate observa că pentru o structură cu durată de viață de peste 25 de ani, costul 

sistemului de vopsire „mai ieftin” este cu aproape 70% mai scump decât zincarea termică. 

De asemenea, costul unui sistem de vopsire „scump” este aproape dublu față de zincarea 

termică. În ce privește costurile inițiale, de bază, zincarea termică este comparabilă cu 

sistemul de vopsire de bună calitate. 

Totuși, analizând costurile pe durata de viață, zincarea termică este considerabil mai ieftină 

decât majoritatea altor sisteme. 

2.2.2 Coroziunea structurilor din beton armat și impactul asupra mediului 

Argument B.2 

În prezent coroziunea este un factor important care afectează viața fiecăruia dintre noi prin: 

pierderile de material și cheltuielile legate de dezafectarea și demolarea construcțiilor nesigure, 

supradimensionarea elementelor sau a pârților acestora, întrețineri și reparații curente, 

întreținerea și protejarea echilibrului mediului natural, sau prin cheltuieli indirecte datorate 

fluctuației productivității, consumurilor suplimentare, întârzierilor în trafic, etc.  
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Costul pagubelor datorate coroziunii se estimează anual la 15 milioane Lire Sterline în Marea 

Britanie și la 1,4 Miliarde euro în Europa [17]. 

In țara noastră 5-10% din construcții și utilajele tehnologice trebuie casate anual datorită 

coroziunii [17]. 

Un studiu efectuat în anul 2007 la cererea Inspectoratului Național în Construcții asupra a 

6023 poduri rutiere, arată că 963 poduri au deficiente majore, în special corodarea avansată a 

structurii [17]. Este important de menționat și metroul din București. Structura din beton armat 

a acestuia este supusă coroziunii datorită infiltrațiilor de apă, microorganismelor si curenților 

de dispersie. 

Coroziunea oțelului în armătura din beton are loc datorită în special din cauza difuziei clorului 

din mediu sau din ciment și a difuziei CO2 din aer, care duc la carbonatarea betonului și 

determină scăderea pH-ului acestuia. 

 

 

 

 

Figura 29. Inițierea și propagarea 

coroziunii fierului-beton 

Figura 30. Variația în volum a produșilor de 

coroziune ai fierului 

Producția mondială de fier-beton este de aproximativ 100 milioane tone, din care în cazul a 

mai puțin de 2,5%, fierul este protejat cu rășini epoxidice [17]. Fierul-beton protejat prin 

zincare poate prelungi viața structurilor de oțel de la poduri, în special în medii marine/sărate. 

Începând cu anii '70, armăturile neprotejate din betonul armat au fost înlocuite cu armături 

zincate termic, care sunt mai rezistente la coroziune [17-21]. 

Avantajele zincării [16]:  

procedura de zincare termică a armăturilor nu influențează proprietățile fizico-mecanice ale 

armăturii de oțel; 

stratul de zinc oferă protecție catodică locală oțelului, atât cât zincul nu s-a consumat;  
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armăturile zincate sunt mai rezistente la atacul coroziunii, atât pe durata de depozitare, cât 

și în timpul funcțiunii lor în structura de beton armat. Oțelul zincat tolerează mai bine 

atacul clorurilor în beton;  

datorită volumului redus a produșilor de coroziune ai zincului, care este mult mai mic decât 

a produșilor de coroziune ai fierului (Figura 30), în betonul înconjurător armăturii este 

puțin probabil să apară tensiuni care să determine fragilizarea, fisurarea și exfolierea 

betonului; 

refacerea structurilor avariate beneficiază de un termen mai lung de execuție; 

armăturile zincate sunt mai ușor și mai curat de manevrat și nu dau aspectul de pătare cu 

rugină, asigurând un aspect curat betonului în care sunt introduse; 

durata de viață a stratului zincat este dată de timpul necesar zincului să se depasiveze. Este 

cunoscut că timpul de pasivare a zincului este mai lung decât cel al fierului, plus timpul 

pentru disoluția straturilor de aliaj Fe-Zn din acoperire. După o perioadă necesară inițierii 

coroziunii, la oțelul carbon se instalează coroziunea, pe când la oțelul zincat există o 

perioadă intermediară în care zincul funcționează ca anod de sacrificiu, protejând oțelul și 

numai după această perioadă în care apare așa-numita rugină albă, este atacat oțelul 

producându-se rugina roșie.  
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Coroziunea oțelului-beton utilizat la armarea structurilor din beton este privită ca principalul 

factor ce influențează durabilitatea acestora. O controversă des întâlnită în literatura de 

specialitate este cea referitoare la aderența oțelului de armare zincat termic, la beton. Această 

aderență a oțelului la beton poate fi influențată de numeroși factori: tipul cimentului, clasa, 

calitatea și vârsta betonului, tipul și geometria barelor, mediul înconjurător [19-29]. În cazul 

utilizării armăturilor zincate termic, în primele ore de la introducerea lor în betonul proaspăt, 

au loc reacții de formare a stratului protector de cristale de hidroxizincat de calciu de forma 

aciculară, care cresc întrepătrunzându-se în porii de la suprafața armătură-matrice de beton. În 

urma acestor reacții are loc o degajare de hidrogen la suprafața armăturii zincată termic. 

Hidrogenul poate să formeze pori la interfața armătura / matricea de beton, prin care apare o 

presupusă reducere a suprafeței de contact, fapt ce ar determina scăderea rezistențelor 

mecanice ale betonului armat. O mare parte din cercetările efectuate până în prezent au arătat 

însă că acești pori sunt umpluți cu cristalele de hidroxizincat de calciu producându-se chiar o 

densificare a matricei de beton din imediata vecinătate a armăturii. Cu toate acestea, se 

subliniază faptul că geometria barelor de armare are o influență definitorie asupra aderenței 

între armătură și beton. 

Luând în considerare aceste fenomene, s-a analizat aderența la interfața armătură metalică / 

beton, utilizând metoda prin smulgere [30] și rezistența la întindere prin despicare [31] a 

betonului armat. S-au făcut încercări cu armături metalice din oțel: neprotejat, protejat prin 

zincare termică, zincare electrochimică și nepasivare și zincare electrochimică cu pasivare, 

folosind aceeași matrice de beton. Rezultatele arată o creștere a rezistențelor la solicitări 

mecanice a betonului armat cu oțel zincat termic, comparativ cu betonul armat cu celelalte 

tipuri de armături. 

Prin introducerea în beton de clorură de calciu, la prepararea acestuia, s-a dorit simularea 

efectului unui beton cu conținut ridicat de cloruri asupra armăturii (cazul structurilor expuse 

mediului marin sau pentru dezghețul cărora se utilizează săruri de dezgheț). 

Studiile prin metode electrochimice au inclus și varianta încastrării oțelului, zincat termic sau 

nu, în beton preparat cu zgură de oțelărie care substituie parțial agregatele naturale. 
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Rezultatele indică rezistențe la coroziune mult superioare ale oțelului zincat termic comparativ 

cu cel neprotejat. 

Determinarea aderenței beton / armătură (forța maximă de smulgere, Pmax), s-a făcut prin 

metoda smulgerii, cu ajutorul unei prese universale dotată cu dispozitive de prindere a 

epruvetei și de înregistrare a forței maxime la care se produce smulgerea. 

În urma studiilor întreprinse s-a constatat că oțelul zincat termic are cea mai bună aderență la 

beton, atât la durate mai mari cât și în condițiile agresive de mediu utilizate. 

În urma studiilor întreprinse s-a constatat că betonul armat cu oțel zincat termic are cea mai 

bună rezistenței la întindere prin despicare, atât în funcție de durata expunerii în mediile 

agresive, cât și în raport cu condițiile agresive de mediu cercetate. 

De asemenea, probele cu armături zincate termic ZT, arată cea mai scăzută pierdere de 

rezistență, în timp ce probele cu armături neprotejate N, arată cea mai crescută pierdere de 

rezistență la întindere, în medii corozive. Acest comportament se poate explica pe baza 

volumului crescut al oxizilor de fier formați datorită coroziunii oțelului, ceea ce rezultă în 

tensiuni interne puternice în vecinătatea betonului. Dimpotrivă, produsele de coroziune ale 

zincului nu au o creștere atât de accentuată și chiar migrează în betonul înconjurător, ceea ce 

rezultă în tensiuni interne mai scăzute sau chiar absente [19, 21-35]. 

În concluzie, zincarea termică a oțelului de armare îmbunătățește rezistențele mecanice ale 

betonului armat. Aceasta determină scăderea pierderilor de aderență dintre armătură și 

matricea de beton și de rezistență la întindere prin despicare a betonului armat, în condițiile 

expunerii în medii agresive. Utilizarea oțelului zincat termic conduce la o comportare la 

solicitări mecanice mai bună însoțită de o mai mare rezistență anticorozivă a structurilor din 

beton armat. 

Determinarea rezistenței la coroziune a oțelului prin încercare electrochimică 

potenţiostatică în beton cu conținut ridicat de cloruri 

Densitatea de curent raportată în cazul probelor cu oțel zincat termic creşte odată cu creşterea 

procentului de clorura de calciu adăugat, dar în timp se remarcă o tendinţă descrescătoare, fapt 

ce semnifică formarea stratului protector de oxizi pe suprafaţa probelor de oţel zincat termic. 

Aşa cum a mai fost subliniat de numeroase ori în literatura de specialitate, pragul concentraţiei 

de cloruri maxim acceptabil al betonului este mult mai mare în cazul utilizării unei armături 

zincate termic (de 2,5-3 ori faţă de utilizarea unei armături de oţel uzual, neprotejat). De 

asemenea, viteza de coroziune a oţelului zincat termic este mai mică decât cea a oţelului 

neprotejat, la concentraţii egale de cloruri în beton. 

Utilizarea zgurii de oţelărie cu indice de bazicitate < 1 (caracter acid), ca substituent al 

agregatelor din betonul armat poate fi luată în considerare ca posibilă variantă, mai ales că este 

de dorit ca zone întinse de teren să fie redate circulaţiei, în prezent fiind blocate de haldele de 

depozitare, cu menţiunea că un procent mare de zgură în beton (peste 10%) determină o 

posibilă creştere periculoasă a vitezei de coroziune a armăturii iar tipul cimentului 

utilizat are de asemenea o influenţă majoră. Prin aportul de oxizi pe care îl aduce, respectiv 

prin indicele său de bazicitate zgura de oţelărie poate să influenţeze bazicitatea betonului, deci 
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caracterul anticoroziv, protector, al acestuia asupra armăturii și creșterea rezistenței 

construcției. 

Zgura cu caracter acid poate influenţa negativ rezistenţa la coroziune a armăturii prin 

diminuarea caracterului bazic al betonului la prepararea căruia se utilizează. De asemenea 

comportarea la coroziune a armăturii poate să mai fie influenţată de modificările porozităţii şi 

permeabilităţii la apă şi gaze, care apar odată cu introducerea acestui produs în beton.  

Concluzii 

Protecţia prin zincarea termică a oţelului-beton utilizat pentru realizarea structurilor din 

beton armat, este o metodă eficientă de creştere a durabilităţii iar procesul de zincare 

termică nu influenţează caracteristicile fizico-mecanice de bază ale oţelului. 

Acoperirea obţinută prin zincarea termică acţionează împotriva coroziunii printr-un 

mecanism de barieră împotriva agenţilor agresivi, dar şi printr-un mecanism electrochimic 

datorat caracterului de anod de sacrificiu al zincului.  

Aderenţa dintre oţelul zincat termic şi matricea de beton înconjurătoare, un factor intens 

studiat şi foarte controversat, este chiar mai bună decât aderenţa în cazul utilizării unui oţel 

neprotejat. În condiţii de laborator, efortul mediu de smulgere a armăturii din oţel zincat 

termic (ZT) din epruvetele de beton armat, faţă de a armăturii din oţel neprotejat (N) este 

mai mare cu 0,14 N/mm2. Efortul mediu de smulgere a armăturilor din oţel zincat termic 

după un timp de 28+25 şi 28+100 de zile de păstrare a epruvetelor în condiţii de laborator 

se menţine și este mai mare (cu 0,16 N/mm2, respectiv 0,22 N/mm2) faţă de efortul mediu 

de smulgere a armăturii utilizate ca atare. În toate mediile agresive: îngheţ-dezgheţ, 

temperatură de 60°C, soluţie 3% NaCl, cea mai mică pierdere de aderenţă beton / oţel a 

fost înregistrată la oţelul zincat termic. 

În urma studiilor întreprinse s-a constatat că oţelul zincat termic are cea mai bună aderenţă, 

iar betonul armat cu armătura zincată termic are cea mai bună rezistenţă la întindere prin 

despicare, atât în funcţie de durata expunerii în mediile agresive, cât şi raportat la condiţiile 

agresive de mediu cercetate. 

Viteza de coroziune a armăturilor, studiată prin prisma evoluţiei densităţilor de curent în 

decursul a 24 de ore, este puternic influenţată de existenţa stratului de protecţie oferit de 

zincarea termică a oţelului, precum şi de compoziţia betonului, conţinutul său de cloruri, 

cimentul utilizat la preparare şi variaţia indicelui de bazicitate prin introducerea zgurii de 

oţelărie. Pe baza datelor experimentale se poate spune că oţelul zincat termic suportă un 

prag mai mare de cloruri în beton. Indiferent de concentraţia de cloruri din beton, oţelul 

zincat termic prezintă o tendinţă de descreştere şi stabilizare a densităţii de curent 

înregistrată spre finalul duratei experimentului, spre deosebire de panta continuu 

crescătoare în timp a densităţii de curent înregistrată în cazul oţelului neprotejat.  

Odată cu introducerea în beton a zgurii de oţelărie, densităţile de curent înregistrate au 

valori mai mari decât în cazul în care epruveta conţine beton “curat”, fără adaosuri, dar se 

poate afirma că oţelul zincat termic are o comportare mai bună decât oţelul neprotejat. O 

substituire de maxim 10% a agregatelor din beton cu zgură cu caracter acid păstrează 
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condiţii de siguranţă în ceea ce priveşte viteza de coroziune a armăturii, mai ales dacă 

aceasta este zincată termic. 

Se poate spune însă cu siguranţă că oţelul zincat termic are o comportare la coroziune mai 

bună decât oţelul neprotejat în cazurile studiate, putând fi considerat un bun partener de 

dezvoltare durabilă a structurilor din beton armat. 

2.2.3 Studii de tribocoroziune în vederea identificării unor soluții pentru mărirea 

duratei de viață a produselor și implicit protejarea mediului și a sănătății 

Argument B.3. 

Tribocoroziunea poate fi definită ca un fenomen de degradare a suprafeţelor materialelor 

supuse acţiunii combinate, mecanice (frecare, abraziune, eroziune etc) şi corozive cauzate de 

mediu (interacţiunii chimice şi / sau electrochimice). 

Acest rezultat sinergic ce duce la degradare şi prin urmare, la pierderea de material, este adesea 

mult mai mare decât rezultatul obţinut prin simpla însumare a proceselor individuale de 

degradare. 

Acoperirile de aliaj de Zn-Ni sunt folosite pentru protecția anticorozivă în producția de 

automobile, industria aviatică și alte aplicații, datorită proprietăților sale mecanice superioare 

și a comportamentului bun la coroziune. Există numeroase studii referitoare la comportamentul 

aliajului Zn-Ni la coroziune [38, 45-49], proprietățile sale mecanice și studii generale de 

tribocoroziune [50]. 

Contribuții personale B.3. 

1. M CHIRA, H VERMEȘAN, E GRUNWALD, G BORODI, Tribological Behaviour of Zn-

Ni layers electrodeposited on different substrates by various methods, 2014, Jahrbuch 

Oberflächentechnik, Band 70, Leuze Verlag, pp. 127-141, ISBN 978-3-87480-285-7 

 

În general, metalele reacționează în medii apoase și manifestă un comportament activ-pasiv 

[36]. Efectul combinat al coroziunii și uzurii poate accelera pierderea de material, în funcție 

de proprietățile filmului de oxizi (stabilitate, aderență) și de cinetica repasivării [37]. În ultimii 

zece ani, s-au realizat numeroase studii referitoare la tribocoroziunea suprafețelor dure, 

referitoare la protecția metalului de bază [39, 40-44]. 

Pierderea totală de material este exprimată prin următoarea formulă: 

Mt = Mm + Mc + Mu-c + Mc-u 

Unde Mt reprezintă pierderea totală de material, Mm pierderea de material cauzată de uzura 

mecanică, Mc pierderea de material cauzată de coroziune şi (Mu-c + Mc-u) pierderea de material 

cauzată de efectele sinergice între uzură şi coroziune. 

În literatura de specialitate se prezintă utilizarea unor configuraţii experimentale diferite pentru 

controlul condiţiilor mecanice, în principal, sferă la placă sau pin la disc. De asemenea este 
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importantă realizarea unei celule electrochimice care să permită colectarea şi sincronizarea 

datelor oferite de tribometru şi potenţiostat. 

În continuare se va prezenta pe scurt studiul comportamentului tribologic al straturilor de aliaj 

de Zn-Ni depuse prin diverse metode pe diverse substraturi. 

2.2.3.1 Tribocoroziunea straturilor de Zn-Ni electrodepuse pe diverse substraturi și prin 

diverse metode  

Înțelegerea comportării la tribocoroziune a straturilor de Zn-Ni electrodepuse pe substrat de 

oțel, oțel/dioxid de siliciu și oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor au scopul de a prelungi durata 

de viață a produselor. Tribometrul utilizat este confecționat în cadrul Laboratorului de 

Coroziune și Protecție Anticorozivă de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în 

configurația "sferă pe placă", iar celula electrochimică atașată acestuia conține o soluție de 

clorură de sodiu (NaCl) 1%. Au fost efectuate măsurători de potențial în circuit deschis, 

cronoamperometrie la potențial constant și spectroscopie de impedanță electrochimică, înainte 

și după efectuarea testului de uzură. De asemenea a fost măsurat coeficientul de frecare. Pentru 

a determina structura și morfologia straturilor electrodepuse cât și natura produșilor de 

coroziune au fost făcute măsurători SEM, XRD și AFM. Stratul de Zn-Ni electrodepus în 

impulsuri de curent pe substrat de oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor a avut o rezistență la 

tribocoroziune mai mare comparativ cu straturile de Zn-Ni electrodepuse în impulsuri și câmp 

magnetic pe substrat de oțel/dioxid de siliciu respectiv cele obținute prin electrodepunere 

convențională pe substrat de oțel. 

Materialele acoperite galvanic cu straturi de Zn-Ni au o rezistenţă la coroziune foarte bună în 

lipsa uzurii, dar rezistenţa lor la coroziune poate să scadă foarte mult dacă există un efect 

combinat determinat de uzură şi coroziune, deoarece stratul de Zn-Ni este distrus de uzură. 

Scopul studiului a fost de a investiga comportamentul tribocoroziv al straturilor de Zn-Ni 

electrodepuse pe substrat de oțel, oțel/dioxid de siliciu (SiO2) și oțel/dioxid de siliciu 

(SiO2)/nitrură de bor (BN), la alunecare într-o soluţie de NaCl 1%. 

Pentru a determina comportarea straturilor din punct de vedere termodinamic în soluție de 

NaCl 1% s-au trasat curbele potențialului în circuit deschis folosind potențiostatul Voltalab10. 

Pentru efectuarea masurătorilor de spectroscopie de impedanță electrochimică, probele au fost 

introduse în soluție de NaCl 1%. Datele de impedanță au fost obținute la potențialul în circuit 

deschis folosind potențiostatul Voltalab 10 echipat cu analizor de răspuns la frecvență. 

Măsurătorile de impedanță au fost efectuate într-o gamă de frecvență cuprinsă între 100kHz si 

1 mHz utilizând o tensiune sinusoidală cu amplitudinea de 10 mV. 

Pentru studiile tribocorozive ale acoperirilor s-a construit un tribometru în configurație sferă-

pe-placă. Celula electrochimică ataşată tribometrului permite menţinerea piesei în mediul 

coroziv care este o soluţie de NaCl 1%. Cupla de frecare este formată din stratul de Zn-Ni și 

sfera de sticlă cu diametrul de 7 mm. Testele au fost efectuate pentru o lungime a urmei de 

uzură de 14 mm la o frecvenţă de 0,5 Hz corespunzând la o distanţă de alunecare de 21,84 m 

pentru 780 cicluri. Toate probele au fost testate sub aceeaşi sarcină de 2 N, iar forța de frecare 

și coeficientul de frecare au fost determinate cu ajutorul senzorului tensometric. 
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Analiza structurii cristaline a straturilor a fost efectuată prin difracție de raze-X (XRD), 

folosind un difractometru Brucker D8 de înaltă rezoluţie, cu anod de cupru (CuKα1=1,54056 

Å). Difracţia de raze X (XRD) a fost utilizată atât la identificarea fazelor cristaline ale  zincului 

si aliajului de Zn-Ni cât şi la estimarea proprietăţilor structurale şi microstructurale ale acestor 

faze, cum ar fi dimensiunea cristalitelor şi orientarea preferenţială. 

Caracterizarea morfologică s-a făcut cu ajutorul microscopiei electronice de baleiaj (SEM) și a 

microscopiei de forță atomică (AFM). S-a utilizat un microscop electronic de baleiaj de înaltă 

rezoluţie JEOL JSM 5600 LV echipat cu un detector de difracţie de electroni retro-împrăştiaţi 

(EBSD) care permite identificarea orientărilor cristalografice în intervalul de 100 nm. S-a 

utilizat un microscop de forţă atomică tip Veeco D3100.  

Morfologia suprafețelor straturilor de Zn-Ni electrodepuse a fost analizată cu ajutorul 

imaginilor SEM. S-a constatat că granulația depozitelor de Zn-Ni este mică, sub 1 μm pentru 

toate probele. 

Analiza imaginilor AFM pentru probele studiate relevă faptul că uniformitatea 

electrodepunerii este mai mare pentru proba obținută prin electrodepunere convențională a 

aliajului Zn-Ni, iar pentru probele ce au în compoziția substratului dioxid de siliciu 

neregularitățile sunt mai mari. De asemenea s-a observat că rugozitatea suprafeței probelor este 

mai mare în cazul probelor ce au in compoziția substratului dioxid de siliciu. 

Analiza structurii straturilor electrodepuse de Zn si Zn-Ni s-a realizat cu ajutorul 

difractogramelor de raze X, calculându-se gradul de orientare cristalografică și dimensiunea 

cristalitelor. Din analiza difractogramei și a datelor experimentale obținute, s-a constatat că 

stratul electrodepus este format din faza γ intermetalic Zn-Ni și există direcții preferențiale de 

creștere a cristalului, și anume: (600) pentru toate probele, dar și (721) pentru proba cu substrat 

de oțel/dioxid de siliciu pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent și în câmp 

magnetic (coeficientul T(hkl) fiind apropiat de unitate). Pentru aceeași direcție cristalografică 

dimensiunea cristalitelor este diferită pentru  proba obținută prin electrodepunerea în impulsuri 

și în câmp magnetic a aliajului de Zn-Ni pe substrat de oțel/dioxid de siliciu. Se pare că 

prezența dioxidului de siliciu și a nitrurii de bor precum și a metodelor de electrodepunere 

diferite poate fi corelată cu schimbarea competiției dintre nucleație si creșterea cristalelor. 

Din analiza evoluţiei potenţialului în circuit deschis se constată că proba cu substrat de 

oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent, 

are cea mai bună rezistenţă la tribocoroziune. Potenţialul măsurat pentru proba cu substrat de 

oțel pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni prin metodă convențională are tendinţă de scădere (în 

valoare absolută) mai mare decât cel al probei cu substrat de oțel/dioxid de siliciu pe care a 

fost depus aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent și în câmp magnetic, care are tendinţă de 

creștere şi în final de stabilizare. 

În cazul probelor cu substrat de oțel pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni prin metodă 

convențională şi cu substrat de oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor pe care a fost depus aliajul 

de Zn-N în impulsuri de curent, se observă o modificare a potențialului în sensul pasivării 

suprafeței, deși proba este supusă testului de uzură. Acest fapt arată că suprafața acoperită cu 
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oxid este din ce în ce mai mare și că stratul de oxid îndepărtat de contrapiesă (pentru fiecare 

ciclu de funcționare) este din ce în ce mai mic. 

Imaginile SEM vin în sprijinul constatărilor făcute în legătură cu potențialul în circuit deschis. 

S-a constatat că probele cu substrat de oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor pe care a fost depus 

aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent şi cu substrat de oțel/dioxid de siliciu pe care a fost 

depus aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent și în câmp magnetic, sunt mai rezistente la 

acţiunea combinată a factorilor  mecanici şi chimici decât proba cu substrat de oțel pe care a 

fost depus aliajul de Zn-Ni prin metodă convențională. 

Produşii de coroziune care se formează pe suprafaţa pieselor acoperite cu aliaj de Zn-Ni au fost 

analizaţi folosind metoda XRD. 

Din analiza difractogramei produșilor de coroziune și a datelor experimentale obținute, s-a 

constatat că pe cele trei probe se formează oxid de nichel. Direcția cristalografică preferențială 

de creștere a cristalelor de oxid de nichel este (200) pentru probele cu substrat de oțel/dioxid 

de siliciu pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent și în câmp magnetic, și cu 

substrat de oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni în 

impulsuri de curent, și este (220) pentru proba cu substrat de oțel pe care a fost depus aliajul de 

Zn-Ni prin metodă convențională. 

Curba obţinută cu ajutorul modelării folosind circuitul propus descrie corect diagrama Nyquist 

obţinută experimental pentru cele două probe cu rezistenţă mare la tribocoroziune. 

Corespunzător celor trei laturi ale circuitului există pe suprafața probei studiate trei zone 

(distribuite aleator pe suprafața probei) cu comportări diferite.  

Folosind relația de calcul a capacității condensatorului plan (C = ε0εrS/d) și relațiile 

corespunzătoare impedanței Warburg (W-T = L2/D) s-a determinat grosimea stratului dublu 

electric (dd), grosimea stratului de oxid (d1+d2 si d3+d4) și lungimea de difuzie (L); prezentate 

în Tabelul 4. 

Tabelul 4. Parametri ce caracterizează grosimea stratului dublu electric (dd), lungimea de 

difuzie (L), grosimea stratului de oxid format în zona a doua (d1+d2), grosimea stratului de 

oxid format in zona a treia (d3+d4) 

Proba 
dd 

(Å) 

L 

(Å) 
d1 (Å) 

d2 

(Å) 

d3 

(Å) 
d4 (Å) 

Cu substrat de oțel/dioxid 

de siliciu pe care a fost 

depus aliajul de Zn-Ni în 

impulsuri de curent și în 

câmp magnetic 

 

Înainte de 

efectuarea 

testului de 

uzură 

18,42 8332 78,20 0,38 1,09 21,05 

După 

efectuarea 

testului de 

uzură 

7 4417 497,69 1,24 1,09 210,56 
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Tabelul 5. Rezistența de polarizare (Rp), rezistența oxidului format în zona a doua (R1 şi R2), 

rezistența oxidului format in zona a treia (R3 şi R4) 

Proba 
Rp 

(Ω·cm2) 

R1 

(Ω·cm2) 

R2 

(Ω·cm2) 

R3 

(Ω·cm2) 

R4 

(Ω·cm2) 

Cu substrat de 

oțel/dioxid de siliciu 

pe care a fost depus 

aliajul de Zn-Ni în 

impulsuri de curent și 

în câmp magnetic 

 

Înainte de 

efectuarea 

testului de 

uzură 

374 280 85 2500 1800 

După 

efectuarea 

testului de 

uzură 

320,8 360 45 3500 1300 

 

 

Figura 31. Reprezentarea schematică a celor trei zone și a laturilor de circuit 

corespunzătoare pentru proba cu substrat de oțel/dioxid de siliciu pe care a fost depus aliajul 

de Zn-Ni în impulsuri de curent și în câmp magnetic, după efectuarea testului de uzură 

Tabelul 6. Parametri ce caracterizează grosimea stratului dublu electric (dd), lungimea de 

difuzie (L), grosimea stratului de oxid format în zona a doua (d1+d2), grosimea stratului de 

oxid format în zona a treia (d3+d4) 

Proba 
dd 

(Å) 

L 

(Å) 

d1 

(Å) 

d2 

(Å) 

d3 

(Å) 
d4 (Å) 

Cu substrat de oțel/dioxid 

de siliciu/nitrură de bor pe 

Înainte de 

efectuarea 
1,89 8332 28,81 8,55 1,09 21,05 
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care a fost depus aliajul de 

Zn-Ni în impulsuri de 

curent 

 

testului testului 

de uzură 

După 

efectuarea 

testului de 

uzură 

4 4496 28,81 85,54 1,09 210,56 

 

Tabelul 7. Rezistența de polarizare (Rp), rezistența oxidului format in zona a doua (R1 şi R2), 

rezistența oxidului format in zona a treia (R3 şi R4) 

Proba 
Rp 

(Ω·cm2) 

R1 

(Ω·cm2) 

R2 

(Ω·cm2) 

R3 

(Ω·cm2) 

R4 

(Ω·cm2) 

Cu substrat de 

oțel/dioxid de 

siliciu/nitrură de bor pe 

care a fost depus 

aliajul de Zn-Ni în 

impulsuri de curent 

 

Înainte de 

efectuarea 

testului de 

uzură 

148 85 100 1800 1800 

După 

efectuarea 

testului de 

uzură 

522,6 200 500 500 4500 

 

 

Figura 32. Reprezentarea schematică a celor trei zone si a laturilor de circuit 

corespunzătoare pentru proba cu substrat de oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor pe care a fost 

depus aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent, după efectuarea testului de uzură 

Se observă că pe proba cu substrat de oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor pe care a fost depus 

aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent, sub acţiunea mediului tribocoroziv, exceptând zonele 
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active, se formează la suprafaţă un strat dens de oxid urmat de o zonă de creştere a oxidului. În 

cazul probei cu substrat de oțel/dioxid de siliciu pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni în 

impulsuri de curent și în câmp magnetic, la suprafaţa piesei se află atât zone în care oxidul este 

dens cât şi zone de creştere a oxidului.  

În concluzie putem afirma că proba cu substrat de oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor pe care a 

fost depus aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent prezintă cea mai mare rezistenţă la 

tribocoroziune. 

În cazul probei cu substrat de oțel pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni prin metodă 

convențională, s-a constatat creşterea forţei de frecare şi a coeficientului de frecare de la Ff = 

0,2 N respectiv μ=0,08 la Ff = 0,4 N respectiv μ=0,2 cu mici variaţii cauzate de fenomenele de 

aderență. Analizând imaginile SEM s-a observat deformarea plastică a asperităţilor, prezenţa 

unor microcanale determinate de abraziune şi microzone de coroziune în locul în care 

materialul a fost îndepărtat.  

În cazul probei cu substrat de oțel/dioxid de siliciu pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni în 

impulsuri de curent și în câmp magnetic, s-a constatat creşterea forţei de frecare şi a 

coeficientului de frecare la Ff = 0,9 N respectiv μ=0,47 urmată de scăderea lor ușoară în jurul 

valorilor de Ff = 0,7 N respectiv μ=0,39 cu variaţii mari cauzate de fenomenele de adeziune şi 

de abraziune. Analizând imaginile SEM s-a observat deformarea plastică a asperităţilor, 

prezenţa unor microfisuri şi locuri în care materialul a fost îndepărtat.  

Forţa de frecare şi coeficientul de frecare pentru proba cu substrat de oțel/dioxid de 

siliciu/nitrură de bor pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent, creşte de la Ff 

= 0,55 N respectiv μ=0,31; la Ff = 0,7 N respectiv μ=0,35; cu variaţii mari cauzate de 

fenomenele de adeziune. Analizând imaginile SEM s-a observat deformarea plastică a 

asperităţilor, acumularea particulelor de uzură şi zone de coroziune fără îndepărtatea 

materialului de pe substrat. 

S-a constatat că toate probele ce au în compoziţia substratului dioxid de siliciu, ajung la finalul 

timpului de măsurare să aibă aceeaşi forţă de frecare si coeficient de frecare. 

Proba obţinută prin electrodepunere convenţională pe substratul de oțel a aliajului de Zn-Ni, 

are forţa de frecare mai mică şi coeficienţi de frecare mai mici. 

Proba cu substrat de oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni în 

impulsuri de curent, suferă cele mai puţine distrugeri, atât chimice cât şi mecanice. 

Concluzii 

Din analiza evoluţiei potenţialului în circuit deschis pentru cele trei probe: cu substrat de 

oțel pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni prin metodă convențională, cu substrat de 

oțel/dioxid de siliciu pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni, în impulsuri de curent și în 

câmp magnetic şi cu substrat de oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor pe care a fost depus 

aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent, s-a constatat că proba cu substrat de oțel/dioxid de 

siliciu/nitrură de bor pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent, are cea 

mai buna rezistenţă la tribocoroziune. Potenţialul măsurat pentru proba cu substrat de oțel 

pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni prin metodă convențională are tendinţă de scădere (în 
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valoare absolută) mai mică decât cea a probei cu substrat de oțel/dioxid de siliciu pe care a 

fost depus aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent și în câmp magnetic, care are tendinţă de 

creștere şi în final de stabilizare. 

Putem afirma că probele cu substrat de oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor pe care a fost 

depus aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent, şi cu substrat de oțel/dioxid de siliciu pe care 

a fost depus aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent și în câmp magnetic, sunt mai 

rezistente la acţiunea combinată a factorilor mecanici şi chimici, decât proba cu substrat de 

oțel pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni prin metodă convențională. 

Măsurătorile cronoamperometrice pentru probele studiate au relevat faptul că probele ce au 

dioxid de siliciu în compoziția stratului, prezintă densitatea de curent mai mică, 

corespunzătoare unei dizolvări mai scăzută a zincului și asigurării unei protecții mai bune 

de către stratul de oxid format. 

Măsurătorile de spectroscopie de impedanță electrochimică arată că rezistența la polarizare 

este mai mare pentru proba ce are în compoziția substratului nitrură de bor (pe substratul 

de oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor a fost depus aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent), 

iar din interpretarea circuitului echivalent propus pentru diagramele Nyquist rezultă că 

zonele acoperite cu oxid de densitate mare sunt mai numeroase, protejând astfel suprafața. 

Din analiza imaginilor SEM, a măsurătorilor AFM și XRD se constată că proba cu substrat 

de oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor pe care a fost depus aliajul de Zn-Ni în impulsuri de 

curent, suferă cele mai puține distrugeri, rugozitatea probelor ce au în compoziția 

substratului dioxid de siliciu este mai mare, pe suprafața probelor se electrodepune aliajul γ 

Ni2Zn11 și oxidul format pe suprafața probelor este oxidul de nichel. 

Se constată că toate probele care au în compoziţia substratului dioxid de siliciu, ajung la 

finalul timpului de măsurare să aibă aceeaşi forţă de frecare și coeficient de frecare. Proba 

obţinută prin electrodepunere convenţională pe substrat de oțel a aliajului de Zn-Ni, are 

forţa de frecare mai mică şi coeficientul de frecare mai mic comparativ cu celelalte probe 

studiate. Proba cu substrat de oțel/dioxid de siliciu/nitrură de bor pe care a fost depus 

aliajul de Zn-Ni în impulsuri de curent, suferă cele mai puţine distrugeri, atât chimice cât şi 

mecanice. 

2.3 Tehnologii de Ingineria Suprafețelor în scopul creșterii duratei de 

viață a produselor metalice sau pe suport metalic, în contextul 

dezvoltării durabile, asigurarea unui mediu mai curat și protecția 

siguranței și sănătății populației 

Argument 

În contextul îmbunătățirii performanțelor materialelor metalice, cu scopul scăderii consumului 

de resurse limitate și energie; și a protecției materialelor în scopul prelungirii duratei lor de 

viață, autorul s-au studiat tehnologiile cu impact redus asupra mediului din domeniul ingineriei 

suprafețelor. 



 

 

 

52  

Contribuții personale 

Cărți și capitole în cărți de specialitate: 

1) M CHIRA, H VERMEȘAN, E GRUNWALD, G BORODI, Tribological 

Behaviour of Zn-Ni layers electrodeposited on different substrates by various 

methods, 2014, Jahrbuch Oberflächentechnik, Band 70, Leuze Verlag, pp. 127-

141, ISBN 978-3-87480-285-7 

2) H. VERMEȘAN, E. GRUNWALD, , G. VERMEȘAN, V. RUS, Methods for 

Characterization of Electrodeposited Metallic Coatings, Jahrbuch 

Oberflächentechnik, Band 65, Leuze Verlag, 2009, pag. 242 - 258, ISBN 978-3-

87480-253-6 

3) E. VERMEŞAN, C. BUMBUC, H. VERMEŞAN, Impactul cromului asupra 

mediului si sanatatii oamenilor, Environment & Progress no. 8, 2006, pg. 453-459, 

ISSN 1584-6733 

4) GRUNWALD E., MUREŞAN Liana, VERMEŞAN H., VERMEŞAN G., CULIC 

Ana, Tratat de Galvanotehnică, Editura Casa Cărții de Ştiință, Cluj-Napoca 2005 

ISBN 973-686-625-4 

5) VERMESAN H., MUDURA P., VERMESAN G., BERAR A. Bazele teoretice ale 

tratamentelor termice, Editura Universitatii din Oradea 2002 ISBN 973-8083-91-5 

6) VERMESAN H., NEGREA G. Ingineria Suprafețelor – Lucrari practice, Editura 

Risoprint, Cluj-Napoca, 2001 

7) VERMESAN H., MUNTEANU A., VERMESAN G., NEGREA G. Carburarea, 

Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2001 

8) MUDURA P., MUNTEANU A., VERMESAN G. VERMESAN H. Tratamente 

Termice – Lichide de răcire, Editura Universitatii din Oradea 2000 ISBN 973-

8083-64-8 

9) VERMESAN G., VERMESAN E., MATIESAN-JICHISAN D, CRETU A., 

NEGREA G., VERMESAN H., VLAD M. Introducere în Ingineria Suprafețelor, 

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999 

10) *** Modelarea și simularea pe calculator a procesării materialelor, Oficiul 

Național TEMPUS, - VERMEŞAN H. Modelarea nitrurării ionice a oțelurilor 

inoxidabile, p. 367 - 386 Editura U. T. PRES, Cluj-Napoca, 1999, ISBN 973-

98701-8-X 

Articole în reviste indexate ISI 

1) M. CHIRA, H. VERMEȘAN, V. RUS, E. GRUNWALD, Corrosion behavior of 

Zn-Ni coatings electrodeposited in pulsed current and magnetic field on different 

substrates by electrochemical impedance spectroscopy techniques, Studia 

Universitatis Babeș-Bolyai, Chemia, în vol.1, 2014    (FI 0,136) 

2) THALMAIER, G. , VIDA-SIMITI, I. , VERMESAN, H. , CODREAN, C. , 

CHIRA, M., Amorphous Ni36Zr35Ti29 alloy as bipolar plates for polymer 

electrolyte membrane fuel cells, (2013) Optoelectronics and Advanced Materials, 

Rapid Communications, 7 (7-8), pp. 573-576.    (FI 0,449) 



 

 

 

53  

3) BULEA, C.C. , MATE, A. , ERNO, G. , VERMEȘAN, H., Co-deposition of zinc-

cobalt-chromium three-component alloy with nanoscale silicon dioxide I. 

Properties of electrolyte, (2010) Korrozios Figyelo, 50 (1), pp. 11-15.   (FI 0,050) 

4) L. M. MUREȘAN, C. BULEA, A. POP, H. VERMEȘAN, V. RUS, E. 

GRUNWALD, Corrosion Resistant Zinc-TiO2 Nanocomposite Coatings Obtained 

By Electrolytic Codeposition, Jahrbuch Oberflächentechnik, Band 66, Leuze 

Verlag, 2010, pag. 221 - 220, ISBN 978-3-87480-259-8 

5) VERMEȘAN, H., VERMEȘAN, G., Laser surface hardening behaviour of gray 

cast irons, (2009) Metalurgia International, 14 (2), pp. 31-34  (FI 0,137) 

6) BUMBUC, C., VERMEȘAN, H., VERMEȘAN, G., RUS, V., Experimental 

Research on Zn-Ni Alloy Co-deposition, (2009), Metalurgia International, 14 

(SPEC. ISS. 10), pp. 58-65.      (FI 0,173) 

7) VERMEȘAN, H., Some theoretical considerations regarding transformation and 

deformation mechanisms in austenitic stainless steels, (2008) Metalurgia 

International, 13 (10), pp. 50-54      (FI 0,173) 

8) VERMEȘAN, G. , BULEA, C. , VERMEȘAN, H. , GRÜNWALD, E. , 

BUMBUC, C., Characteristics of electroplated Zn-Ni alloy layers, (2008) 

Korrozios Figyelo, 48 (1-2), pp. 12-16+18.    (FI 0,038) 

9) RUS, V., NEGREA, G., VERMEȘAN, H. Experimental research concerning the 

thermal shock behaviour of some ion nitriding stainless steels, International 

Journal of Microstructure and Materials Properties 2 (1), pp. 64-72, 2007 

          (FI 0,136) 

10) VERMEȘAN, H. , GRÜNWALD, E. , VERMEȘAN, G., Effect of cadmium on 

the environment and health, (2006) Korrozios Figyelo, 46 (4), pp. 99-102 

          (FI 0,173) 

11) 10. VERMEȘAN, H. , GRÜNWALD, E. , VERMEȘAN, G., Non pollutant heat 

treatment technologies in surface protection, (2005) Korrozios Figyelo, 45 (1), pp. 

9-15         (FI 0,164) 

12) 11. H. VERMEŞAN, D. D. PORCAR, Improvement of wear resistance of PM 

stainless steel by nitriding, Metal Powder Report, Volume 56, Issue 6, June 2001, 

Page 41         (FI 0,090) 

2.3.1 Tehnologie inovativă de obţinere a straturilor din aliaj zinc-nichel cu 

proprietăţi anticorozive prin co-depuneri compozite cu particule nanometrice 

2.3.1.1 Introducere 

Aliajele Zn-Ni obţinute prin co-depunere electrolitică au o înaltă rezistenţă împotriva 

coroziunii, o fragilitate scăzută în hidrogen şi pot înlocui depunerile de cadmiu. Prezenţa 

zincului în aceste aliaje asigură protecţie catodică a substraturilor pe baza de fier, în timp ce 

prezența nichelului în strat măreşte rezistența la coroziune. Oricum, trebuie urmărit ca 

procentul de nichel să fie optim pentru a nu influenţa negativ caracteristicile protecţiei catodice 

ale depunerii. Pentru îmbunătăţirea eficientei şi caracteristicile depunerii se adaugă în baia de 

depunere diverşi aditivi. 
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Co-depunerea straturi de zinc - se obţin prin co-depunerea electrolitică a zincului cu metalele 

din grupa a VIII-a sistemului periodic al elementelor. Scopul principal al cercetărilor 

întreprinse în această direcţie îl constituie asigurarea unei rezistenţe la coroziune garantate 

timp de 10 ani a tablelor folosite la fabricarea caroseriilor. Un rol important însă îl au şi 

cercetările pentru înlocuirea depunerilor de cadmiu, care pe lângă preţul ridicat este şi foarte 

toxic. O altă preocupare permanentă este înlocuirea unor metale deficitare şi scumpe cu altele 

mai ieftine, cu proprietăţi asemănătoare.  

2.3.1.2 Cercetări experimentale privind co-depunerile compozite de Zn-Ni cu particule 

nanometrice 

Depunerea electrolitică a unui aliaj dintr-un metal nenobil majoritar şi o mică cantitate dintr-un 

metal nobil este posibilă prin mecanismul depunerii aşa zisă “anormale”, prin care metalul mai 

puţin nobil se va depune la catod, înaintea metalului mai nobil. Pentru depunerea a două sau 

mai multe metale, reacţiile chimice trebuie să aibă loc la potenţiale apropiate sau egale. 

 Dintre numeroasele combinaţii experimentate, aliajele binare ale zincului cu nichel, cobalt, 

fier, mangan şi parţial aliajele ternare, ca de exemplu Zn-Ni-Fe au găsit utilizare în practica 

industrială. În comparaţie cu alte aliaje, particularitatea lor constă în aceea că ele conţin în 

mare parte metalul mai puţin nobil (85 până la 95% zinc), elementul de aliere mai nobil având 

o pondere redusă.  

Depunerile electrolitice ale aliajelor de zinc cu elementele din grupa a VIII-a a sistemului 

periodic (fierul, cobaltul şi nichelul) posedă proprietăţi îmbunătăţite de protecţie anticorozivă 

în comparaţie cu zincul pur. Pe piesele din oţel, aceste straturi măresc rezistenţa la coroziune 

întârziind apariţia ruginii albe şi roşii. Din această cauză, în ultimii ani au apărut numeroase 

metode pentru depunerea aliajelor de Zn-Ni, Zn-Co şi mai târziu Zn-Fe, destinate în special 

industriei de automobile, cu respectarea cerinţelor foarte stringente de prelungire a duratei de 

viaţă a produselor în domeniul sus-menţionat. Direcţia majoră de dezvoltare o constituie 

acoperirile cu aliaje de zinc, Zn-Ni, Zn-Co, şi Zn-Fe produse prin electrodepunere. Ele se 

referă în principal la băi pe bază de sulfat sau de clorură. 

Co-depunerea a fost efectuată într-o celulă din sticlă de 1000 ml de dimensiunea 150 mm x 

200 mm x 90 mm, care conţine doi anozi paraleli verticali, de dimensiunea 100 mm x 50 mm x 

0,6 mm. 

Baia a avut în componenţă; electroliţi pe bază de clorură şi acid boric, electroliţi pe bază de 

clorură şi clorură de amoniu și electroliţi pe bază de sulfaţi. 

Fazele de depunere au fost analizate prin difracţie incidentă de raze X, utilizând radiaţii 

monocromatice Cu K . Analiza compoziţională, şi distribuţia elementelor în suprafaţa 

examinată s-a efectuat cu un spectrometru EDX (tip Oxford Instruments) cuplat la microscopul 

electronic cu baleiaj Jeol 5600 LV. Microstructura a fost caracterizată folosind un microscop 

electronic cu baleiaj de tip Jeol 5600 LV. 

Grosimea stratului s-a determinat prin cântărire înainte şi după depunere. O altă metoda 

folosită a fost cea metalografică. Pentru aceasta s-a depus un strat de Cu peste cel de Zn-Ni. 

Probele au fost secţionate, înglobate într-un dispozitiv şi şlefuite pe hârtie abrazivă cu 

granulaţie de 200, 400, 600, 800, 1000, 1400 iar apoi lustruite pe pâslă, după care au fost 

atacate electrochimic, într-o soluţie neutră de NaCl 5 %, şi o densitate de curent de 0,5A/dm2 
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Pentru evaluarea rezistenţei la coroziune a straturilor s-a folosit testele în ceaţă salină. 

Analiza prin microscopie electronică a morfologiei straturilor de aliaj Zn-Ni arată că stratul 

depus este format din cristalite, cu forme neregulate, având o dimensiune medie de circa 1-2 

μm. De asemenea, în strat se observă prezenţa unor micropori. Stratul nefiind perfect compact, 

la expunerea în medii corozive (de exemplu, în ceaţă salină), prin aceşti micropori mediul 

coroziv poate pătrunde spre substrat. În ciuda acestui fapt, probele au avut o comportare bună 

la testul în ceaţă salină. Posibila explicaţie este faptul că oxizii formaţi au un volum specific 

mai mare decât cel al metalului oxidat şi vor tinde să umple microporii de dimensiuni foarte 

reduse.  

Din microscopia electronică a morfologiei straturilor s-a observat că forma cristalitelor este 

neregulată iar dimensiunea lor este cuprinsă 1-2 μm, cu microporozitate redusă.  

Morfologia superficială a stratului arată că stratul este compact, fără pori, iar cristalitele sunt 

mărginite de faţete regulate. Dimensiunea medie a cristalitelor este de circa 1-3 μm. 

Tabelul 8. Compoziţia chimică a aliajului Zn-Ni 

Proba 
Procente masice 

de Ni (%) 

Procente masice 

de Zn (%) 

Procente atomice 

de Ni (%) 

Procente atomice 

de Zn (%) 

A 12,33 87,67 12,14 87,86 

B 10,34 89,66 11,90 88,10 

C 23,72 76,28 25,72 74,28 

 

Din difractograme reiese că liniile de reflexie corespunzătoare planelor cristalografice (hkl) 

600, 721,730, 741 corespund compusului Ni2Zn11, având doar fază γ. 

Determinarea aderenței se realizează prin zgâriere în formă de grilă, după care probele se 

analizează la microscopul optic de tip OPTICA MICROSCOPE la o mărire de 400x. 

Straturile aliajului Zn-Ni co-depuse electrochimic din electroliţi slab acizi prezintă o aderenţă 

foarte bună, deoarece desprinderea stratului nu s-a produs în nici un punct de pe suprafaţa 

grilei. Probele au fost cântărite înainte şi după depunere.   

Determinarea microscopică a grosimii stratului de aliaj s-a efectuat cu ajutorul unui microscop 

optic de tip OPTICA MICROSCOPE la o mărire de 400x. În Figura 38 sunt  prezentate 

imagini microscopice ale straturilor de Zn-Ni. 
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Figura 38. Imagini microscopice ale straturilor de Zn-Ni 

Încercările s-au efectuat într-o cameră cu ceaţă salină conform SR ISO 9227:1995 şi ISO 

10289:1999. 

Concluzii 

S-a observat că cea mai bună rezistenţă la coroziune se întâlneşte la straturile obţinute din 

electroliţi pe bază de amoniu, indiferent de grosimea stratului depus. 

Electrodepunerea aliajelor de Zn-Ni este anormală. Rezultatele arată că procentul de nichel 

din depunere, fără aditivi, este de  12,33% - proba A; 10,3% - proba B şi 23,72% - proba C. 

Cu ajutorul razelor X s-a determinat că straturile de Zn-Ni sunt formate dint-un compus de 

Ni2Zn11, având doar fază γ. 

Cercetările experimentale au arătat : o repartizare uniformă a Ni în matricea de zinc 

Co-depunerile de aliaje Zn-Ni nu sunt lucioase pentru indiferent de parametrii sau 

electroliţi folosiţi; 

Co-depunerile de aliaj Zn-Ni au o aderenţă foarte bună dacă sunt depuse la o densitate de 

curent mai mică de 2A/dm2; 

Rezistenţa cea mai mare la coroziune ă întâlnim la straturile obţinute din electroliţi pe bază 

de clorură având în componenţă clorură de amoniu. 

2.3.2 Nitrurarea oțelurilor inoxidabile obținute prin metalurgia pulberilor pentru 

îmbunătățirea rezistenței la uzură și impactul asupra mediului 

2.3.2.1 Introducere 

Problemele de uzură în aplicațiile industriale sunt foarte complexe. Analiza complexă a 

aspectelor tribologice începe cu cupla de frecare. Oțelurile inoxidabile sinterizate se folosesc 

adesea pentru a forma unul dintre piesele acestor cuple. 

Oțelurile inoxidabile sunt cunoscute pentru rezistența lor la coroziune. Totuși, performanțele 

acestor oțeluri în numeroase aplicații este limitată de rezistența lor scăzută la uzură. Nitrurarea 

crește duritatea de suprafață și rezistența la uzură a componentelor de oțel inoxidabil 



 

 

 

57  

austenitic, ca o consecință a formării unui strat de suprafață dur, dar pe seama reducerii 

rezistenței la coroziune cauzate de îndepărtarea cromului din soluția solidă. Totuși, prin 

aplicarea unor condiții corespunzătoare de nitrurare, este posibilă obținerea straturilor dure 

nitrurate fără scăderea rezistenței la coroziune. În acest scop, stratul nitrurat trebuie format 

dintr-un singur strat de difuzie, fără componenta de suprafață a stratului. 

2.3.2.2 Cercetări experimentale privind nitrurarea oțelurilor inoxidabile obținute prin 

metalurgia pulberilor 

Materiale 

316L - oțel inoxidabil austenitic, 410L - oțel inoxidabil martensitic, și 430L - oțel inoxidabil 

feritic. 

Nitrurarea în plasmă s-a realizat în două regimuri: 

1. Nitrurare în plasmă la temperaturi joase (10h la 430°C) 

2. Nitrurare în plasmă la temperaturi înalte (10h la 580°C) 

Testele de uzură s-au realizat fără lubrifianți, folosind un dispozitiv Amsler. S-au folosit două 

contrapiese:  material ceramic și oțel pentru scule AISI M2 cu duritate de 62 HRC. Aceste 

contrapiese conduc la două tipuri de uzură: uzură abrazivă în cazul discului ceramic și uzură de 

adeziune în cazul discului din oțel pentru scule. 

Comportamentul la uzură a fost evaluat prin două metode: măsurarea pierderii de masă și 

studiul evoluției coeficientului de frecare față de distanța de frecare. 

În cazul nitrurării în plasmă la temperatură scăzută se formează un strat de suprafață de 

duritate ridicată. Grosimea stratului este >>15 m și se formează probabil din faza “S”.  

În cazul nitrurării în plasmă la temperatură înaltă, valoarea maximă a microdurității la 

suprafață se datorează prezenței stratului de compuși, urmat de o treaptă de duritate, care 

indică tranziția de la stratul de compuși la stratul de difuzie. Apare o descreștere bruscă a 

durității între stratul de difuzie și miez. Cea mai importantă diferență dintre cele două tipuri de 

tratament constă în compoziția și grosimea stratului nitrurat. 



 

 

 

58  

  

Figura 39. Variația microdurității probelor după nitrurare ionică 

   

Figura 40. Variația coeficientului de frecare pentru piesele din oțel inoxidabil 430L obținute 

prin metalurgia pulberilor 

Mai multe informații se pot obține din valorile pierderii de masă. În cazul nitrurării ionice la 

temperatură scăzută s-a observat un comportament la uzură superior. Aceasta se poate explica 

printr-o aderență mai bună a stratului nitrurat la substrat. 

În toate cazurile studiate, în cazul nitrurării în plasmă la temperatură joasă, stratul de suprafață 

are un comportament la uzură superior. Coeficientul de frecare și pierderea de masă sunt mai 

scăzute. 

În urma studiului la microscopul optic, fotografiile arată că în urma uzurii, stratul nitrurat 

obținut în plasmă la temperatură joasă a fost înlăturat. Totuși, pierderea de masă în cazul 

nitrurării în plasmă la temperatură înaltă este mai mare. 
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Acest fenomen se poate datora diferenței de aderență între stratul nitrurat și materialul de 

substrat. La temperatură înaltă, stratul este mai gros și mai casant decât în celelalte cazuri 

studiate. 

 

Figura 41. Pierderea de masă pentru oțelul netratat, nitrurat la 430o/10h și nitrurat la 

580o/10h 

 

Figura 42. Urme de uzură pe o probă 316L netratată 

   

Figura 43. Urme de uzură pe o probă 316L nitrurată în plasmă la 430°C/10h 
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Figura 44. Urme de uzură pe o probă 316L nitrurată în plasmă la 580°C/10h 

Concluzii 

Toate oțelurile sinterizate studiate prezintă o îmbunătățire a comportamentului tribologic 

comparativ cu probele netratate. 

Nitrurarea în plasmă la temperatură înaltă conduce la o microduritate superioară a stratului 

subțire de suprafață, mai ridicată la oțelul 430L comparativ cu celelalte oțeluri studiate. De 

asemenea, grosimea stratului este de cca. 15 m și se formează din faza “S”. În urma 

nitrurării în plasmă la temperatură joasă (430ºC/10h) este redusă pierderea de masă și 

coeficientul de frecare, stratul nu este casant, dar microduritatea este scăzută, iar stratul nu 

este atât de subțire comparativ cu cazul nitrurării în plasmă la temperatură înaltă. 

Deoarece contrapiesa folosită este mai dură decât proba studiată, a fost posibilă înlăturarea 

de pe suprafața probelor a microașchiilor și aceste mici fragmente ascuțite au cea mai 

importantă contribuție la pierderea de masă în cazul nitrurării în plasmă la temperatură 

înaltă. 

Probele nitrurate în plasmă la temperatură joasă are o microduritate scăzută și contrapiesa 

nu înlătură microașchii de pe suprafață, dar realizează micro-deformări plastice, rezultând 

o pierdere de masă scăzută. Stratul de suprafață dur împiedică pierderile de masă, 

comparativ cu probele netratate. 

2.3.3 Tratamente termice. Studiul comportamentului fontelor cenușii la 

tratamentul termic cu laser, în scopul creșterii durității superficiale și creșterea 

duratei de viață 

2.3.3.1 Introducere 

În cazul industriei de mașini și în special în cazul a automobilelor, fonta este folosită pe 

scară tot mai mare, din numeroase motive. În primul rând, utilizarea fontelor conduce la efecte 

economice importante, ca o consecință a costurilor scăzute și a prelucrabilității crescute, care 

rezultă în rezistență la uzură crescută comparativ cu oțelul. 

O componentă mecanică din fontă poate înlocui, în unele cazuri, mai multe piese, 

simplificându-se astfel designul și fabricarea ansamblului. 
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Proprietățile mecanice ale fontei sunt mult superioare în prezent, în special în ce privește 

aplicarea tratamentelor termice și a tehnologiilor de inginerie a suprafețelor. 

S-a studiat tratamentul termic în fază lichidă a fontelor cenuşii utilizând un fascicul LASER 

cu lungimea de undă de 1,06 m (LASER YAG Nd). Pentru încercări experimentale s-au 

folosit trei tipuri de fonte cenuşii cu grafit lamelar, una cu structură predominant feritică, alta 

cu structură perlitică şi ultima cu o structură perlitică conţinând o cantitate mare de eutectic 

ternar fosforos. În continuare sunt prezentate structurile şi durităţile care rezultă după diferite 

regimuri de călire cu fascicul LASER. 

2.3.3.2 Durificarea cu fascicul laser.  

S-au studiat următoarele tipuri de fonte: 

1. fontă cenușie feritică (F1); 

2. fontă cenușie perlitică (F2); 

3. fontă cenușie perlitică cu fosfor ternar eutectic (F3). 

Microstructura celor trei fonte cenușii studiate este prezentată în Figura 45. Fonta F3 

conține o cantitate semnificativă de fosfor, prezentă în matricea metalică ca fosfor ternar 

eutectic, care conduce la proprietăți mecanice mai slabe. 

Probele aveau inițial următoarele valori ale durității: 

• Fl: 110-210HV0,1 

• F2: 200-275 HV0,1 

• F3: 200-300HV0,1 

Tratamentul de suprafață cu laser a fost realizat în laboratoarele Departamentului de 

Materiale-Mecanică-Fizică ale Școlii Centrale din Lyon, Franța (Materials-Mechanics-Physics 

Department form Ecole Centrale de Lyon), folosind o sursă laser Nd:YAG cu o lungime de 

undă de 1064 nm și o putere de 40 - 60 kW (în funcție de modul de funcționare). 

Duritatea suprafeței înaintea tratamentului a fost măsurată cu un aparat PERTHOMETRE 

C5D care înregistrează profilul de suprafață și permite determinarea valorilor durității. 
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Figura 45. Microstructura probelor de fontă cenușie studiate: a) fontă cenușie feritică; b) 

fontă cenușie perlitică; c) fontă cenușie perlitică cu fosfor ternar eutectic 

Microstructura probelor a fost măsurată cu microscopul optic și cu microscopie electronică 

cu baleiaj (tip STEREOSCAN 120). 

Duritatea de suprafață și profilul durității, precum și micro-duritatea, au fost măsurate cu un 

aparat VICKERS. 

Figura 46 ilustrează microstructurile caracteristice ale celor trei fonte cenușii studiate, 

măsurate după tratamentul cu laser în regim de re-topire a suprafeței [aici trebuie precizate: 

mărimea spot size, rezistența specifică specific strength și shift speed]. Din analiza unui mare 

număr de probe s-a concluzionat că în general, microstructura constă în mai multe zone 

distincte, așa cum se vede în Figura 47. 
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Figura 46. Microstructurile caracteristice obținute după re-topirea straturilor de suprafață: a) 

stratul de suprafață ce arată zona topită și zona de tranziție; b) zonă ce conține ledeburită și 

martensită; c) zonă de tranziție. 

 

Figura 47. Zonele caracteristice obținute după re-topirea (quenching) cu fasciculul de laser. 

Zona 1 (Zl) reprezintă graphite flakes; zona 2 (Z2) reprezintă fisuri care pot fi de asemenea 

văzute în Figura 46a; porii sunt considerați în zona a 3-a (Z3); microsctructura miezului care 

este la fel cu microsctructura inițială este notată cu Z4; fosforul ternar eutectic s-a notat cu Z5; 

zona de tranziție între materialul de bază și substrat, vizibilă în Figura 46b, este notată cu Z6; 

zona re-topită este notată cu Z7 și cu Z8 s-a notat zona coating. Prezența acestor zone depinde 

de tipul de laser utilizat și de parametri săi. 

În zona Z7 microstructura este formată din ledeburită, caracteristică fontei albe (Figura 

46b), în timp ce în zona de tranziție apar martensita aciculară și austenita reziduală. 
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Variația micro-durității în secțiunea transversală a probelor este ilustrată în Figura 48, unde 

se poate vedea că lângă suprafață, micro-duritatea atinge valori de până la 1200 HV 0,1. 

Majoritatea probelor studiate au avut valori scăzute ale micro-durității în apropierea suprafeței. 

Duritatea suprafeței după re-topirea suprafeței este mult modificată comparativ cu duritatea 

inițială (Figura 49) și este puternic influențată de intensitatea de curent dată de sursa de laser. 

 

Figura 48. Variația micro-durității în secțiune-transversală 

 

Figura 49. Duritatea suprafeței după re-topirea suprafeței 
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Concluzii 

În timpul tratamentului de suprafață a probelor de fontă cu fascicul laser (Nd:YAG, 

Neodymium: Yttria-Alluminium-Garnet), se re-topește un strat la suprafață, având 

grosimea de 100-350 μm. Acest strat, care nu are o formă regulată, reprezintă aproximativ 

60-70% din zona influențată termic (thermally influenced zone - TIZ). Zona re-topită se 

solidifică rapid și constă din dendrite austenitice asociate cu ledeburită eutectică. 

Prin microscopie optică și electronică de baleiaj s-a arătat prezența ledeburitei în stratul re-

topit. Această ledeburită se orientează de-a lungul direcției fluxului termic. În zona 

influențată termic se poate observa prezența martensitei - cu o compoziție chimică 

neomogenă; bainită și austenită reziduală. Proporțiile acestor constituenți se determină din 

parametri tratamentului și distanța de la suprafața probei. S-a observat că în cazul probelor 

F2 și F3 (fontă cenușie perlitică), evoluția temperaturii este mult mai rapidă comparativ cu 

proba Fl (fontă cenușie feritică). Fenomenul este probabil datorat diferențelor care există 

între difuziile termice ale probelor. Aceste diferențe conduc de asemenea la diferite 

microstructuri ale celor trei tipuri de fonte cenușii. 

Ca o consecință a structurii neomogene, dispersia valorilor durității este de asemenea 

crescută. Duritatea variază între diferitele zone ale stratului ca o consecință a suprapunerii 

dintre pulsurile laser și variația locală a conținutului de carbon. Duritatea nu atinge 

valoarea maximă la suprafață ci la o anumită distanță, depinzând de tipul de fontă și 

parametri de tratament. Pentru a atinge o duritate maximă este necesară optimizarea 

densității de putere specifică și a timpului de expunere; deoarece s-a observat că duritatea 

este puternic influențată de acești doi parametri. Duritatea maximă obținută este de 1200 

HV0,1. Micro-duritatea obținută după durificarea suprafeței cu laser este între 800 - 1200 

HV0,1 pentru fontă cenușie perlitică și de 400 - 600 HV0,1 pentru fontă cenușie feritică. 

Stratul de suprafață re-topit conține fisuri. Aceste fisuri trebuie evitate sau cel puțin 

limitate printr-o selecție corespunzătoare a parametrilor tratamentului pentru o anumită 

compoziție a fontei. 

Studiile efectuate au evidențiat începutul topirii fosforului ternar eutectic, care se cunoaște 

că are o temperatură de topire de 953°C. În acest fel, este posibilă stabilirea distanței de la 

suprafață la care se atinge temperatura de 953°C, fără alte măsurători suplimentare, care ar 

fi de fapt dificil de realizat. Această metodă de stabilire a temperaturii la o anumită distanță 

de suprafață este utilă în modelarea proceselor din timpul durificării suprafeței cu fascicul 

laser. 
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3 PLANURI DE DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ ȘI ACADEMICĂ 

Obiectivul principal al activității didactice îl constituie transferul cunoștințelor și 

cercetărilor realizate, și a bazei stadiului actual al cunoașterii în domeniul ingineriei 

mediului în cadrul activității de pregătire a studenților / masteranzilor / doctoranzilor și 

implicarea acestora în cercetare și diseminarea rezultatelor cercetării. 

În sprijinul activității de atragere, implicare și îndrumare a studenților / masteranzilor / 

doctoranzilor în activitatea de asimilare de cunoștințe și cercetare practică, autorul va 

continua publicarea de articole științifice, participarea la conferințe naționale și 

internaționale în domeniul dezvoltării durabile, a ingineriei mediului, elaborarea de cursuri, 

îndrumătoare de laborator (conform cu Registrul Național al Calificărilor din Învățământul 

Superior (RNCSIS)), și actualizarea celor existente în acord cu stadiului actual al 

cunoașterii în domeniu. 

Autorul urmărește de asemenea continuarea implementării de materiale de studiu moderne, 

adecvate, dezvoltarea continuă a laboratoarelor de studiu și cercetare, continuarea 

activităților de antreprenoriat și management.  

Astfel, pentru susținerea procesului de pregătire profesională a studenților / masteranzilor / 

doctoranzilor autorul va continua perfecționarea metodelor de predare, organizarea și 

dotarea laboratoarelor departamentului de mediu în vederea susținerii activităților de 

pregătire a lucrărilor de licență, granturi de cercetare (în care să fie și aceștia implicați) și 

pentru temele doctoranzilor (de exemplu: tribocoroziunea materialelor dentare, coroziunea 

armăturilor din beton, studiul coroziunii pieselor).  

În cadrul activității didactice, autorul urmărește să continue și să extindă colaborarea 

studenților / masteranzilor / doctoranzilor cu industria și organizațiile de mediu locale și 

europene, prin intermediul vizitelor și cercetărilor practice realizate în cadrul unor agenți 

economici cu care colaborează universitatea în domeniul cercetării. De asemenea, se 

urmărește extinderea participării în clustere interdisciplinare.  

În cadrul studiilor masterale, autorul urmărește dezvoltarea de programe masterale 

interdisciplinare, interfacultăți și interuniversități.  

Autorul urmărește de asemenea extinderea colaborării cu universități din străinătate în 

cadrul relațiilor internaționale de colaborare în cercetare ale facultății, pentru crearea de 

oportunități pentru studenți și doctoranzi, pentru burse ERASMUS și alte mobilități și 

schimburi de experiență pentru studenți / masteranzi / doctoranzi. 
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4 PLANURI DE DEZVOLTARE 

ȘTIINȚIFICĂ 

Începând cu anul 2016, a început demersurile pentru colaborarea în echipe de cercetare 

multidisciplinare (chimie, fizică, automatizări asistate de calculator) din cadrul 

departamentelor de Fizică, Chimie, Automatizări și Calculatoare (toate din cadrul UTCN) și 

Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică, pe tema reciclării electrozilor uzați din 

bateriile de plumb, trasarea/modelarea curbelor de răcire pentru diverse aliaje și protecția 

împotriva coroziunii a armăturilor din beton, continuând în acest scop și colaborările anterioare 

cu Institutul de Cercetări în Construcții și Economia Construcțiilor (INCERC) și Institutul de 

Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcții (ICECON).  

Colaborările anterioare s-au concertizat în publicarea de articole în reviste internaționale, iar 

cele aflate în stadiu de proiect sau în curs de desfășurare vor avea de asemenea ca rezultat 

diseminarea rezultatelor în publicații internaționale de prestigiu.  

Așadar, diseminarea rezultatelor cercetării se va realiza prin publicarea în reviste internaționale 

cu impact științific (câteva titluri care sunt avute în vedere sunt: Engineering Failure Analysis, 

Corrosion Science, Materials & Design, Surface and Coatings Technology, Applied Surface 

Science, Construction and Building Materials). 

În prezent, se desfășoară proiectul câștigat prin competiție internă, numit „Stabilirea unei 

corelații între valoarea conductivității băii de lubrifiere şi cantitatea de fosfați acumulată în 

baie de la formarea şi până la schimbarea ei”, proiect care se va concretiza printre altele și cu 

publicarea cel puțin a unui articol într-o revistă de specialitate, cu impact științific major; 

proiect în care autorul este director de proiect ca director de proiect, fiind implicat în 

cercetarea de laborator, interpretarea rezultatelor, oferirea de soluții aplicabile în producție etc.  

Scopul acestui proiect este de îmbunătățire a procesului de laminare a țevilor, având ca rezultat 

o tehnologie mai puțin poluantă, economie de material și energie. Cercetările se realizează în 

laboratoarele UTCN și secția de producție industrială a beneficiarului. Cercetarea are ca scop 

general încadrarea acestei tehnologii în cadrul conceptului de BAT (Best Available 

Technology), introdus de Directiva IED (Industrial Emission Directive) a Comunității 

Europene. 

Dezvoltarea de tehnologii de prevenire, monitorizare și protecție împotriva coroziunii, cu 

impact redus asupra mediului. Prin intermediul asociației profesionale ANAZ (al cărei director 

executiv este autorul), autorul urmărește (printre altele), studiul și promovarea tehnologiilor 

îmbunătățite de protecție, prevenire a coroziunii (zincarea termică a structurilor/pieselor 

metalice etc., pentru prelungirea duratei de viață a acestora și protecția mediului). În cadrul 
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acestor demersuri, autorul continuă munca de cercetare și monitorizare a proceselor de 

coroziune a pieselor metalice în laboratorul de Coroziune și Protecție Anticorozivă al 

Departamentului, inclusiv în cadrul unor contracte cu agenți economici (Tenaris Silcotub, 

Betak S.A., Transcarpatica) și în colaborarea cu alte colective/institute de cercetare din afara 

facultății (INCERC, ICECON, ICIA). 

În calitate de membru în comitetul tehnic pentru Coroziunea şi protecţia anticorozivă a 

materialelor metalice (ASRO/CT 157), autorul contibuie la elaborarea de standarde care să 

limiteze emisiile de produși de coroziune în mediu, pe baza cunoștințelor sale științifice și a 

cercetărilor extensive realizate de autor în acest domeniu. 

Standardele europene pentru industrie existente necesită revizuiri continue pentru a ține pasul 

cu noi materiale și tehnologii. De exemplu: un standard pentru industria producătoare de piese 

de mașini și industria transporturilor, care să asigure o testare mai precisă a coroziunii cauzate 

de clorură de calciu și clorură de magneziu, de produsele de dezghețare folosite ca alternative 

la clorură de sodiu. 

Viitoarele standarde ar putea include materiale non-metalice, cum sunt materialele pe bază de 

carbon și materialele compozite, sau coroziunea produselor electronice, mașini electrice, 

generatoare eoliene, panouri solare, și produse medicale - inclusiv stenturi și proteze pentru 

încheieturi.  

Adesea apar probleme de care nu suntem conștienți până ce privim în urmă la lucruri, care ne 

apar acum ca fiind simple. De exemplu, când liniile de alimentare de înaltă presiune pentru 

sisteme auto cu injecție de carburant s-au distrus în unele situații, a fost pentru că producătorii 

au schimbat polimerii armați, cu oțelul inoxidabil - care s-a corodat. Folosind Polarizarea 

ciclică (Cyclic Polarization) - metodă de măsurare a susceptibilității metalelor la coroziune 

localizată, s-a determinat până la urmă că efectul general al electricității asupra coroziunii a 

cauzat corodarea liniilor de alimentare. 

Un alt exemplu: deoarece liniile de alimentare cu combustibil de înaltă presiune de la 

motoarele auto în sistem de injecție cu carburant se defectau uneori, producătorii au optat în 

locul armării cu polimeri, armarea cu oțel inoxidabil, care însă se corodează. 

Coroziunea trebuie cunoscută dinainte. Aceasta înseamnă educarea publicului și industriei cu 

privire la coroziune și întreținerea infrastructurii. Astfel, dezvoltarea standardelor continuă să 

fie o strategie eficientă și esențială. 

Ca urmare firească a îndrumării studenților și masteranzilor în realizarea lucrărilor de licență și 

dizertație, a doctoranzilor în realizarea unor cercetări pentru elaborarea tezelor de doctorat, 

autorul își propune ca temele de cercetare anterioare și cele în curs/proiect să se reflecte și în 

cercetările doctoranzilor, care vor fi astfel implicați în cercetare, realizarea de proiecte, 

diseminarea rezultatelor prin publicarea lor în reviste științifice cu impact internațional. 

De asemenea, autorul urmărește colaborarea cu alte universități în care există cercetare în 

domeniul mediului, cum sunt Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) (unde predă în prezent cursul 

Sustainable Development, anul 1, master) și Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
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Veterinară (USAMV), prin propunerea de proiecte de cercetare comune, participarea la 

elaborarea de lucrări științifice etc. 

Autorul urmărește extinderea colaborării cu universități din străinătate în domeniul cercetării, 

pentru realizarea de proiecte și schimburi de experiență. În acest scop, se au în vedere 

universitățile: Osaka University (Environmental Photochemical Engineering Group, Transport 

Phenomena Control Group), Japonia; Trento University (Department of Civil, environmental 

and mechanical engineering), Italia; Institutul de Cercetări CETIM (Centre technique des 

industries mécaniques), Franța. 
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