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Faza 1 - Concepere şi realizare program experimental privind comportarea la 
solicitări statice şi la uzură a depunerilor realizate prin pulverizare termică, 
după o expunere în mediu salin. Studiu comparativ. 

CAPITOLUL 1: Concepere si realizare program experimental 
1.1 Materialele si tehnologiile utilizate la realizarea straturilor depuse 
1.1.1 Tehnologii utilizate la realizarea straturilor depuse 
 Pulverizarea termică conform SR EN 657:2005 cuprinde toate procedeele în 
care materialele de adaos pentru pulverizare sunt aduse în stare plastică în interiorul 
sau în exteriorul aparatelor de pulverizare (pistol sau arzător) şi apoi sunt pulverizate 
pe suprafața materialului de bază care nu trebuie să ajungă în stare topită.  
1.1.1.2 Pulverizare termică, metoda HVOF 

Procesul HVOF utilizează eficient un amestec de oxigen și un combustibil 
gazos sau lichid pentru a produce o combustie cu energie cinetică mare și cu aport de 
căldură controlat. Materialul de acoperire, la acest tip de procedeu de pulverizare este 
doar sub formă de pulbere. Acesta este introdus și încălzit uniform de către  flacăra 
rezultată în urma combustiei agenților (gazelor) de proces, la o stare topită sau semi-
topită, în funcție de natura acestuia.  
 Procedeul de pulverizare HVOF prezintă o aplicabilitate mare ce se întinde pe 
diferite domenii și se ridică la cele mai mari cerințe de aplicații.  
 Avantajele aplicării acestui procedeu se referă la: realizarea de componente 
care prezintă caracteristici specifice de suprafață; posibilitatea utilizării de materiale 
substrat cu cost scăzut de achiziționare dar care păstrează proprietăți de înaltă 
performanță a suprafeței; creșterea duratei de viață a componentelor; recondiționarea 
componentelor uzate – aducerea acestora la o stare similară cu a unei componente noi 
sau chiar cu proprietăți superioare uneia noi; recuperarea rebuturilor. 
1.1.2 Pulberi utilizate la realizarea de depuneri de straturi funcționale 

Materialele pentru depunere, pentru acest tip de procedeu sunt de tip pulbere și 
sunt realizate pentru a genera rezultate optime. La dezvoltarea noilor materiale 
pulverulente pentru utilizare în HVOF, trebuie să fie luate în considerare cu atenție: 
compoziția chimică a pulberii, distribuția (dimensiunile) particulelor de pulbere și 
metoda de producere a pulberii. Toate au un impact semnificativ asupra 
caracteristicilor de pulverizare, caracteristicile de acoperire care rezultă și a calității. 

Pulberea WOKA 7504 conține particule de formă sferoidală și este realizată 
prin aglomerare și sinterizare. Are o distribuție uniformă a carburii de crom de 43% şi 
37% carbură de wolfram. Acoperirile obținute prin HVOF cu acest material au o 
rezistență a legăturii bună și sunt mai omogene decât straturile aplicate folosind 
pulverizarea cu plasma atmosferica. Acoperirile realizate cu seria de materiale WOKA 
7500 prezintă duritate bună, abraziune excelentă și rezistență la cavitație. Rezistența la 
coroziune în medii dure cu medii corozive complexe este mai bună decât sau egală cu 
acoperirile cu WC, cum ar fi 10Co 4Cr sau Cr3C2 20 (Ni 20Cr). Aceste proprietăți fac 



PN 16 08 201 – f1 / 2 

ca produsele din seria  WOKA 7500 un material ideal pentru pompe și protecția 
cazanelor și ca o acoperire alternativă la cromarea dură.  
1.2 Program experimental în vederea obținerii de straturi depuse cu grosime 
controlată, utilizând procedeul HVOF 

În cadrul lucrării a fost conceput un program experimental în vederea obținerii 
de straturi depuse cu grosime controlată, utilizând procedeul de pulverizare termică 
prin metoda HVOF (High Velocity Oxygen Fuel) și o instalație specializată. În cadrul 
programului experimental s-au realizat probe cu depuneri de materiale avansate, 
rezistente la uzură și coroziune, realizate cu pulbere tip WOKA 7504,  pe un suport de 
tablă din otel inoxidabil austenitic 304L cu grosimea de 4 mm. In figura 1.2.9 se 
prezintă aspectul suprafețelor tablelor după operația de depunere a 1, 2, 4 si respectiv 
6 straturi de metal prin procedeul de pulverizare HVOF. Utilizând același procedeu de 
pulverizare, parametrii de lucru, respectiv aceleași materiale de pulverizare, s-au 
realizat și corpuri de probă cu depuneri destinate evaluării rezistenței la adeziune prin 
încercarea la tracțiune.  
 

Figura 1.2.9 – Aspectul suprafeței 
tablelor după operația de depunere prin 

procedeul HVOF a pulberii  
WOKA 7504 

Figura 1.2.13 – Distribuția temperaturilor 
la a nivelul probei, la primul strat depus 

 Pentru monitorizarea temperaturii probei în timpul procesului de depunere a 
fost utilizată o cameră termografică model FLIR System A40 și un software 
specializat pentru înregistrarea și prelucrarea imaginilor termografice (figura 1.2.13). 
 
1.3 Program experimental privind comportarea la solicitări statice, uzare și 
coroziune a straturilor depuse prin pulverizare termică 
 În cadrul lucrării a fost conceput un program experimental complex în vederea 
evaluării comportării straturilor depuse prin pulverizare termică la încercarea pentru 
determinarea rezistenței de aderență la tracțiune, încercări de uzare și coroziune în 
mediu salin. Programul experimental conține de asemenea analize structurale în 
vederea determinării structurii straturilor depuse, precum și determinarea grosimii și 
durității stratului depus. 
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1.1.3 Materiale suport 
1.1.3.1 Oțel  inoxidabil austenitic  304L 
 În cadrul programului experimental s-au utilizat table din oțel inoxidabil 
austenitic AISI 304L, conform SR EN 10088-1:2005, cu grosimea de 4 mm. 
1.1.3.2 Oțel carbon 
 În vederea realizării unui studiu comparativ, la realizarea probelor destinate 
încercării la aderență prin tracțiune, în cadrul programului experimental s-au utilizat și 
corpuri de probă realizate din oțel carbon ca și material suport. 
 
CAPITOLUL 2 : Studiu privind comportarea la solicitări statice si la uzură și la 
coroziune a depunerilor realizate din materiale avansate 
 
2.1 Rezultatele încercărilor de aderență a straturilor depuse 
 În cadrul programului experimental destinat evaluării comportării la solicitări 
statice a depunerilor realizate prin pulverizare termică s-au realizat probe cu depuneri 
funcționale, utilizând procedeul HVOF și pulbere de tip WOKA 7504, pe două tipuri 
de materiale suport, respectiv un oțel carbon și un oțel inoxidabil, marca 304L. În 
prealabil metalele de bază au fost prelucrate la luciu metalic, sablate și curățate. După 
realizarea depunerilor, probele au fost lipite cu un adeziv de înaltă rezistență (adeziv 
epoxidic destinat lipirii metalelor și a altor materiale) și după 24 de ore au fost supuse 
la încercarea de aderență prin tracțiune. 
2.1.1 Aderența metalului depus la un substrat din oțel carbon 
 În figura 2.1.1 se prezintă aspectul suprafețelor de separație a probelor realizate 
prin depunerea prin pulverizare termică HVOF a două straturi succesive de material 
pulverulent WOKA 7504, după efectuarea încercării la aderență. Suprafața de 
separație prezintă o rupere mixtă. Ruperea s-a realizat atât în adeziv (gri închis) cât și 
la interfața dintre metalul depus și metalul de bază (oțel carbon). La nivel macroscopic 
nu se evidențiază fisuri sau ruperi între straturile depuse. Acest fapt, coroborat cu 
valoarea medie a rezistentei la aderenta obținute de 35,8 N/mm2 evidențiază faptul că 
atât aderența stratului depus la materialul de bază cât și aderența între staturi sunt 
foarte bune (foarte apropiate de valoare rezistenței adezivului utilizat, respectiv 37,5 
N/mm2). 
 

Figura 2.1.1 Aspectul suprafețelor de 
separație a probelor de aderență 

(2 straturi depuse pe suport oțel carbon) 

Figura 2.1.4 Aspectul suprafețelor de 
separație a probelor de aderență 

(1 strat depus pe suport oțel inoxidabil 
austenitic 304L) 
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a) 1 strat b) 2 straturi c) 4 straturi d) 6 straturi 

Figura 2.4.3 Aspectul la nivel microscopic al depunerilor 
  2.4.2 Rezultatele încercărilor de duritate 
 Încercările de duritate Vickers au relevat valori ale durității cu mult superioare 
în cazul straturilor depuse prin pulverizare termică (766 - 1355 HV1) în raport cu 
metalul de bază (148 - 216 HV1).  
 
2.5 Rezultatele încercărilor la coroziune electrochimică 

 

Figura 2.5.5 Curbe de polarizare 
înregistrate în soluție NaCl 3%, 1mV/s,  

pentru suprafețe: a) rugoase si b) lucioase 

Figura 2.5.9 – Strat depus WOKA 
7504 comparativ cu materialul de 

bază MB (oțel marca 304L) 
 
 
CAPITOLUL 3 Interpretare rezultate si concluzii 
 În cadrul fazei 1 a proiectului s-au conceput și implementat programe 
experimentale complexe destinate obținerii de straturi depuse cu grosime controlată, 
precum și evaluării comportării acestora la solicitări statice, la uzare și la coroziune în 
mediu salin. Straturile depuse s-au realizat prin pulverizare termică, utilizând 
procedeul HVOF și o pulbere de tip WOKA 7504 pe bază de carburi de Cr și de W. 
 Rezultatele încercărilor de aderență a straturilor depuse (prin pulverizare 
HVOF cu WOKA 7504), atât pe un substrat realizat din oțel carbon cât și pe un 
substrat realizat din oțel inoxidabil austenitic marca 304L, au evidențiat o bună 
rezistență la aderență a straturilor depuse cu grosimi cuprinse între 100-220 µm. S-a 
evidențiat faptul că aderența la substratul din oțel carbon este superioară celei obținute 
la un substrat din oțel austenitic, ca urmare a unei mai bune ancorări mecanice a 
pulberilor în stare plastifiată pe materialul suport din oțel carbon. În acest sens, 
încercările la aderență prin tracțiune au evidențiat faptul că rugozitatea suprafeței 
materialului de bază (materialului suport) determină în mod direct rezistența la 
aderență a depunerii, respectiv calitatea stratului depus prin pulverizare termică; 
rezistența la aderență a stratului depus scăzând considerabil odată cu creșterea 
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gradului de finisare al suprafeței. O calitate corespunzătoare poate fi obținută prin 
sablarea suprafeței materialului suport, la rugozități de minim Ra = 3,5. 
 Întrucât obținerea de straturi depuse, prin metoda de pulverizare termică cu 
procedeul HVOF, presupune controlul unui proces complex, grosimea și calitatea 
straturilor depuse, obținute în acest caz, depinde de foarte mulți parametrii 
tehnologici. Cu parametrii utilizați în cadrul experimentelor realizate se poate obține 
(la o trecere) un strat cu o grosime medie cuprinsă între 104 - 114 µm și cu o 
rugozitate medie a suprafeței Ra = 4,3. În aceste condiții, rezultate bune (din punctul 
de vedere al rezistenței la adeziune), se obțin pentru depunerile realizate în 1 – 2 
straturi. 
 În urma testelor de uzare abrazivă efectuate pe materialul de bază (oțel 
inoxidabil austenitic marca 304L), comparativ cu materialul depus prin pulverizare 
termică (WOKA 7504), s-a constatat că prin depunerea de straturi protectoare rata de 
uzare a materialului scade de 5 până la 10 ori, respectiv de la 0,83 - 0,91g/h pentru 
materialul de bază neprotejat, la 0,16 - 0,08 g/h, în funcție de grosimea stratului depus. 
 Analizele structurale au evidențiat faptul că, în cazul depunerilor cu grosimi 
mari, de peste 400 µm (în cazul analizat depuneri de 4 - 6 straturi), se dezvoltă fisuri 
între straturile depuse care se pot propaga până la suprafața exterioară și/sau până la 
interfața stat-substrat, afectând calitatea depunerii.  
 Încercările de duritate, realizate în cadrul programului experimental, au 
evidențiat faptul că prin depunerea de straturi protectoare duritatea suprafeței protejate 
crește de 5 până la 9 ori, straturile depuse prezentând valori substanțial mai ridicate 
ale durității (de 766 - 1355 HV1), față de duritatea metalului de bază (148 - 216 HV1). 
Cele mai bune rezultate, din punctul de vedere al durității s-au obținut pentru 
probelele depuse cu 2 straturi, având o grosime medie de 220 µm. 
 Rezultatele încercărilor la coroziune electrochimică au evidențiat faptul că prin 
depunerea unui strat protector, obținut prin pulverizare termică procedeu HVOF, 
realizat dintr-un material WOKA 7504, viteza de coroziune a suprafeței materialului 
se reduce semnificativ (în cazul suprafețelor neprelucrate după realizarea depunerii) 
de la 2,742 x10-1 (în cazul oțelului 304L sablat), respectiv de la 5,615 x10-1 (în cazul 
oțelului carbon sablat), la numai 1,815x10-2 în cazul unui strat depus cu grosimea cu 
de aproximativ 110 µm, respectiv la 2,846 x10-2 în cazul unui strat cu grosimea de 
220µm. 
 Odată cu creșterea grosimii stratului depus, viteza de coroziune crește, 
ajungând la 6,011 x10-2, în cazul unor straturi cu grosimi de 650 µm. Acest lucru se 
explică prin faptul că, la straturi cu grosimi mari apar imperfecțiuni în strat și 
microfisuri, evidențiate la analizele structurale. 
 Prelucrarea suprafețelor obținute prin pulverizare termică HVOF, după operația 
de depunere, conduce la creșterea vitezei de coroziune de aproximativ 1,5 ori, ca 
urmare a îndepărtării stratului protector pasivizat de la suprafața depunerii, respectiv 
prin posibilitatea introducerii de defecte suplimentare la nivelul stratului depus, 
produse în timpul operației de finisare a suprafeței (întrucât stratul obținut prin 
pulverizare termică are o duritate foarte ridicată și în consecință este fragil). 
 Se propune continuarea proiectului cu faza 2: „Concepere și realizare program 
experimental privind comportarea la solicitări de oboseală în mediu salin a 
depunerilor realizate prin pulverizare termică. Studiu comparativ”. În cadrul etapei se 
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va achiziționa aparatura necesară și se vor realiza adaptările specifice la echipamentul 
de încercare la oboseală existent, pentru a se putea realiza încercări dinamice în mediu 
salin. Se va concepe un program experimental care va cuprinde realizarea de probe cu 
depuneri de materiale avansate pe suport metalic, realizate printr-un procedeu de 
pulverizare termică. Programul de evaluare a caracteristicilor funcționale va cuprinde 
atât analize structurale cât și încercări de oboseală realizate pe epruvete prelevate din 
componente protejate prin pulverizare termică cu materiale avansate. Se va realiza un 
studiu comparativ pe epruvete expuse în mediu salin și pe epruvete neafectate de 
mediu. 
 
       Responsabil proiect, 
 
       Dr. ing. Murariu Alin Constantin 
 


