
OBŢINEREA ŞI CARACTERIZAREA
DE NOI STRATURI FOSFATATE

PE SUPORT DE FIER CU PROPRIETĂŢI
ANTICOROZIVE ŞI LUBRIFIANTE

- REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT -

Conducător de doctorat:
Prof. univ. dr. ing. Costică BEJINARIU

                                      Doctorand:
                                                                     Ing. Andrei Victor SANDU

IAŞI – 2012



2

Mulţumiri

Adresez respectuase mulţumiri domnului prof.dr.ing. Costică
BEJINARIU, conducătorul ştiinţific al lucrării, pentru profesionalismul cu
care m-a orientat pe drumul către obţinerea titlului de doctor în ştiinţe,
pentru competenţa şi pemanenta îndrumare ştiinţifica, pentru sprijinul real
acordat pe întreaga perioadă de desfăşurare a doctoratului şi a elaborării
tezei.

De asemenea, doresc să mulţumesc domnului prof.dr. Gheorghe
NEMŢOI şi doamnei dr. Alexandra CIOMAGA pentru sprijinul acordat în
realizarea testelor de coroziune.

Mulţumesc doamnei cercetător ştiinţific dr. Viorica VASILACHE pentru
sprijinul acordat în realizarea unor experimente.

Mulţumiri domnului prof.univ.dr. Christian CODDET şi colectivului
Laboratorului de Studii şi Cercetări pe Materiale, Procedee şi Suprafeţe
(LERMPS), din cadrul Universite de Technologie Belfort-Montbeliard pentru
sprijinul acordat în timpul specializării din stagiului extern şi în
caracterizarea probelor.

Mulţumesc familiei care m-a sprijinit pe toată perioada derulării
stagiului de doctorat, îndeosebi soţiei mele care a avut încredere în mine şi
mi-a fost alături.

Iaşi, 2012 S.A.V.



3

Cuprins

T C
Introducere ..................................................................................................................... 7 5

Capitolul 1
Analiza si sinteza bibliografică a stadiului actual al cunoaşterii în domeniu ...........
1.1. Procese specifice de fosfatare ...................................................................................
1.2. Soluţii clasice pentru fosfatare ..................................................................................
1.3. Procedee moderne de fosfatare .................................................................................
1.4. Studiul morfologiei şi structurii straturilor subţiri în funcţie de procedeul
       aplicat la obţinere ......................................................................................................
   1.4.1. Fosfatarea cu pretratament ..................................................................................
   1.4.2. Rolul altor cationi metalici în băile de fosfatare ..................................................
   1.4.3. Rolul acceleratorilor şi altor agenţi activi de suprafaţă .......................................
   1.4.4. Fosfaţi de zinc cu culoare specifică ....................................................................
   1.4.5. Rolul post-tratamentelor ....................................................................................

9
10
12
13

16
16
17
19
21
22

7
7
9
-

10
-

10
-
-
-

Capitolul 2
Contribuţii la elaborarea unor procedee de obţinere a straturilor subţiri
fosfatate anticorozive şi lubrifiante ……………………………………………….......
2.1. Noi procedee de fosfatare prin conversie sub formă de straturi subţiri superficiale .......
2.2. Elaborarea fluxului tehnologic pentru fosfatarea microcristalină a pieselor
       metalice pe bază de fier împlicând sistemul aditiv/substractiv .................................
   2.2.1. Sisteme aditiv/substractive pe bază de cationi de zinc .......................................
   2.2.2. Sisteme aditiv/substractive pe bază de zinc metalic ..........................................
2.3. Fosfatarea cristalină lubrifiantă a pieselor metalice pe bază de fer implicând
       sistemul substractiv/aditiv ........................................................................................
2.4. Elaborarea fluxului tehnologic pentru fosfatarea cristalină lubrifiantă a
       pieselor metalice pe  bază de fier în sistemul substractiv/aditiv ..............................
2.5. Compoziţia chimică şi parametrii regimului de lucru pentru fosfatarea
       chimică cristalină în sistemul aditiv/substractiv.......................................................
   2.5.1. Sisteme pe bază de cationi de zinc .....................................................................

2.5.2. Sisteme pe bază de zinc metalic ........................................................................
2.6. Compoziţia chimică şi parametrii regimului de lucru pentru fosfatarea
       chimică cristalină în sistemul substractiv/aditiv ......................................................
2.7. Elaborarea instalaţiei de laborator pentru fosfatarea chimică cristalină în
       sistemele aditiv/substractiv şi substractiv/aditiv .......................................................

23
24

28
28
28

31

33

35
35
37

38

39

11
11

13
-
-

-

-

-
-
-

-

14

Capitolul 3
Obţinerea experimentală a straturilor subţiri de fosfaţi ………………….......……
3.1. Elaborarea protocolului experimental ......................................................................
3.2. Materialul suport utilizat în cercetare (semifabricatele) ..........................................
3.3. Instalaţia experimentală ............................................................................................
3.4. Prepararea soluţiilor .................................................................................................
   3.4.1. Soluţia de degresare ............................................................................................

41
41
42
44
44
44

15
15
16
16
17
17



4

   3.4.2. Soluţia de decapare chimică ...............................................................................
   3.4.3. Soluţia de fosfatare utilizată ca referinţă ............................................................
   3.4.4. Soluţiile experimentate ......................................................................................
3.5. Modelarea structurii stratului de fosfaţi prin prisma proceselor de suprafaţă ..........

45
46
46
51

17
17
18
18

Capitolul 4
Metode şi tehnici implicate în caracterizarea straturilor subţiri fosfatate .............
4.1. Microscopia Optică ..................................................................................................
4.2. Microscopia electronică prin baleiaj cuplată cu dispersia electronică de raze X ....
4.3. Analiza XRD ............................................................................................................
4.4. Profilometria optică 3D ...........................................................................................
   4.4.1. Modul de operare ...............................................................................................
   4.4.2. Determinarea rugozităţii suprafeţei ....................................................................
4.5. Testele de coroziune ..................................................................................................
4.6. Spectroscopia microFTIR ........................................................................................
4.7. Determinări tribologice ............................................................................................
4.8. Determinarea forţei de ambutisare ...........................................................................
4.9. Studii privind compatibilitatea între atomi şi structuri congruentice de suprafaţă
   4.9.1. Structuri interatomice de suprafaţă ....................................................................
   4.9.2. Structuri de suprafaţă realizate prin insertarea unor congruenţi cu atomi .........

53
54
55
57
59
60
60
61
64
65
66
69
69
72

20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Capitolul 5
Caracterizarea straturilor subţiri obţinute …………………………………………
5.1. Indexarea probelor luate în studiu ...........................................................................
5.2. Studii prin microscopie optică (OM) .......................................................................
   5.2.1. Analiza suprafeţelor fosfatate ............................................................................
   5.2.2. Analiza în secţiune transversală a straturilor subţiri ..........................................
5.3. Analiza SEM-EDX ..................................................................................................
5.4. Analiza difractometrică XRD ...................................................................................
5.5. Analiza prin spectroscopie microFTIR ....................................................................
5.6. Studiul rezistenţei la coroziune în soluţie de NaCl 0,1M ........................................
   5.6.1. Studiul comparativ înainte şi după coroziune prin SEM ...................................
   5.6.2. Studiul comparativ înainte şi după coroziune prin microFTIR .........................
5.7. Analiza profilometrică 3D ........................................................................................
5.8. Teste tribologice .......................................................................................................
5.9. Analiza comportării în exploatare a straturilor fosfatate ..........................................

75
75
76
76
80
81
87
89
97

103
104
108
112
114

22
22
23
23
25
26
29
30
31
33
35
36
37
38

Capitolul 6
Concluzii şi rezultate .....................................................................................................117 -

Concluzii generale, contribuții personale şi direcții de perspectivă .........................129 40

Bibliografie .....................................................................................................................133 44

Anexe .............................................................................................................................. 143 47



5

Introducere

Motto:
„Toată ştiinţa nu este mai mult decât o rafinare a gândirii de zi cu zi”

Albert Einstein

Straturile subţiri fosfatate, folosite atât la prelucrarea prefabricatelor, cât şi la punerea în operă a
unor piese, sunt foarte atractive atât tehnologic, cât şi sub aspectul fiabilităţii, al costului de fabricare şi
al impactului asupra mediului şi operatorului.

Cercetările în acest domeniu au fost impulsionate de utilizarea unor procese simple prin
coprecipitare în soluţii apoase acide, cu consum minim de energie şi materiale.

Teza de doctorat se înscrie în eforturile de rezolvare a unor probleme ştiinţifice şi tehnologice
legate de obţinerea unor straturi subţiri prin fosfatare, cu rol de protecţie anticorozivă şi lubrifiantă, atât
în procesele de prelucrare prin deformare plastică, cât şi în protecția ca piesă finită.

Toate cercetările din teză au avut ca fir director elaborarea în baza cercetărilor a unor tehnologii
moderne de fosfatare, cu înaltă fiabilitate, consum minim de materiale şi energie şi cu impact minim
asupra mediului şi operatorului.

Scopul cercetărilor este de a realiza condiţiile optime de fosfatare prin selectare cationilor de
coprecipitare şi a agenţilor activi de suprafaţă, care să permită obţinerea unor structuri dendritice, cu
proprietăţi chimice, fizico-structurale şi mecanice optime.

Importanţa şi relevanţa temei reiee din faptul că cercetările reprezintă un studiu complex şi
multidisciplinar în domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor, prin folosirea infrastructurii din trei
universităţi europene.

În cercetare am avut în atenţie următoarele obiective:
 realizarea unui amplu studiu critic al literaturii de specialitate privind obţinerea şi caracterizarea

straturilor subţiri fosfatate;
 elaborarea unui protocol experimental privind selectarea sistemelor de aditivare cu cationi şi

agenţi activi de suprafaţă;
 elaborarea unui protocol experimental privind implicarea unor metode şi tehnici de investigare

ştiinţifică moderne;
 elaborarea în baza datelor experimentale a unei tehnologii noi de fosfatare brevetabile, care să

ofere o înaltă fiabilitate, o bună protecţie climatică, un impact minim asupra mediului şi
operatorului;

 realizarea de analize de microscopie optică şi electronică – vizând identificarea microstructurii şi
compoziției straturilor;

 evidențierea compoziției straturilor prin efectuarea analizei prin difracție de raze X (XRD);
 realizarea de analize prin microscopie FTIR în vederea evaluării compoziției straturilor dar şi a

comportării la coroziune a probelor;
 realizarea de analize de profilometrie optică 3D în vederea evaluării rugozității şi distribuției

structurilor pe suprafață;
 realizarea unor teste de comportare la coroziune a straturilor obținute – vizând identificarea

rezistenței la coroziune;
 realizarea analizelor tribologice şi a comportării în exploatare a straturilor fosfatate;
 modelarea procesului de formare a straturilor de fosfaţi cu fundamentarea teoretică a reacţiilor;
 realizarea unor straturi fosfatate cu proprietăți deosebite cu un excelent raport pret/calitate;
 realizarea unor mobilităţi în vederea documentării, specializării (training) şi experimentării;
 participarea la cursuri şi stagii naționale şi internaționale legate de tema tezei de doctorat;
 realizarea, pe baza temei de doctorat, a mai multor colaborări ştiințifice;
 diseminarea rezultatelor prin publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste cotate ISI şi BDI;
 diseminarea rezultatelor prin depunerea unor dosare de brevet de invenție la OSIM;
 prezentarea rezultatelor obţinute la manifestări ştiinţifice şi saloane de invenţii;
 desprinderea unor concluzii curente şi a unor concluzii generale.

Teza este structurată pe şase capitole, fiind formată din partea teoretică, prezentată în Capitolul 1
(Analiza şi sinteza bibliografică a stadiului actual al cunoaşterii în domeniu) şi 2 (Contribuţii la
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elaborarea unor procedee de obţinere a straturilor subţiri fosfatate anticorozive şi lubrifiante) care face
obiectul prezentării a două procedee noi elaborate anterior în cadrul colectivului de cercetare, care au
permis fundamentarea teoretică şi tehnologică a temei tezei de doctorat. Partea a II-a cuprinde Capitolul
3 (Obţinerea experimentală a straturilor subţiri de fosfaţi), Capitolul 4 (Metode şi tehnici implicate în
caracterizarea straturilor subţiri fosfatate), Capitolul 5 (Caracterizarea straturilor subţiri obţinute) şi
Capitolul 6 (Concluzii şi rezultate), urmate de concluziile generale, contribuții personale şi direcții de
perspectivă, bibliografie şi anexe (Lista publicaţii, recunoaşteri internaţionale, planşe foto).
Contribuţiile personale se regăsesc începând cu capitolul II.

Teza se extinde pe 170 de pagini şi cuprinde 99 figuri, 18 tabele, 7 Anexe şi un număr de 184
referinţe bibliografice, dintre care la 26 doctorandul este autor (11) sau coautor (15).

Pe parcursul celor 3 ani de specializare prin doctorat în cadrul proiectului intitulat "Burse
doctorale pentru performanta in cercetare la nivel european" (EURODOC), finantat de către Fondul
Social European şi Guvernul Romaniei din perioada: 2009-2012, cod proiect: POSDRU
88/1.5/S/59410, s-a lucrat într-un sistem interdisciplinar complex, în cadrul unor colective recunoscute
în domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor, din trei universităţi renumite din Europa, respectiv:
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, departamentul de Ingineria Materialelor şi Securitate
Industrială, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Platforma Interdisciplinară ARHEOINVEST,
Laboratorul de Investigare Ştiinţifică şi Universitatea de Tehnologie Belfort-Montbeliard, Laboratorul
de Studii şi Cercetări pe Materiale, Procedee şi Suprafeţe (LERMPS), Sevenans, Franţa şi în cadrul
firmei ALVIMEC Iaşi.

În cercetare, s-a dispus de metode şi tehnici de investigare ştiinţifică moderne, unele achiziţionate
în această perioadă de parcurgere a stadiului, care a permis efectuarea de training-uri cu specialiştii
firmelor producătoare, iar pe altele cu specialiştii şi cadrele didactice universitare din cadrul
laboratoarelor respective.

În urma acestor training-uri s-a permis lucrul continuu pe o serie de tehnici existente la cele trei
universităţi:
o Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi: microscopie optică (OM), microscopie

electronică de baleiaj (SEM), microscopie de forţă atomică (AFM), pH-metrie, dispozitive de
achiziţie forţe

o Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: microscopie electronică prin baleiaj cuplată cu
spectrometrie de raze X (SEM-EDX), microscopie optică (OM), microFTIR, derivatografie
termică, colorimetrie prin reflexie, teste de coroziune electrochimică prin măsurători voltametrice.

o Universite de Technologie Belfort-Montbeliard: microscopie optică (OM), difracţie de raze X
(XRD), profilometrie optică 3D, tribologie etc.

Trebuie subliniat că tehnologiile de fosfatare au fost elaborate în cadrul Universităţii Tehnice
„Gheoghe Asachi” din Iaşi, în Laboratorul de Fosfatare, inițiate încă din perioada specializării prin
master.

În elaborarea tehnologiei de fosfatare, s-a urmărit aditivarea, pe de o parte cu o serie de
cationi metalici, iar pe de altă parte cu agenţi activi de suprafaţă, cu roluri multiple în procesele de
nucleaţie, care să permită obţinerea unor straturi compacte, uniforme, aderente la substrat şi cu multiple
implicaţii practice.

În cadrul acestor elaborări s-a observat că aditivarea iniţială, într-o singură etapă cu cei trei
agenţi activi de suprafaţă utilizaţi (hexametilentetramina, tiouree şi tanin) nu a condus la rezultatele
scontate, din care cauză s-a recurs la adivarea în etapa a doua, după obţinerea unui strat subţire de
fosfaţi, care a permis realizarea de centri activi de cristalizare, pentru procesele de nucleaţie asistate de
agenţii activi de suprafaţă.

În cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” s-a efectuat atât determinarea unor
caracteristici chimice, fizico-structurale ale straturilor depuse, alături de testarea rezistenţei lor la
coroziune, cât şi în studiul unor noi materiale, sub formă de straturi subţiri, obţinute prin dopare chimică
sau fizică, cu implicaţii în domenii actuale de interes. În acest sens, s-au elaborat două grupe de lucrări:
lucrări axate pe problematica tezei (11 lucrări şi 4 invenţii) şi lucrări ştiinţifice în domenii conexe cu
tematica tezei (13). Implicarea în elaborarea celui de-al doilea grup de lucrări, alături de alţi doctoranzi
şi cadre didactice a permis aprofundarea unor aspecte teoretice şi practice privind structura şi
comportarea diverselor straturi subţiri, precum şi interpretarea unor rezultate experimentale, a unor
tehnici complexe, în sistem de coasistare: microFTIR, SEM-EDX, folosite şi în redactarea tezei de
doctorat.
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Capitolul 1
Analiza si sinteza bibliografică

a stadiului actual al cunoaşterii în domeniu

Se ştie că straturile de acoperire depuse prin conversie pe suprafaţele metalice, implicând procese
chimice de precipitare cu formarea unor compuşi greu solubili şi puternic aderenţi la substrat, au
proprietăţi fizico-chimice şi mecanice dependente de arhitectura suprafeţelor, natura materialelor şi
parametrii tehnologiei de acoperire [Oniciu, 1980; Marinescu, 1984; Grünwald, 1995; Schlesinger,

2000].

Dintre acestea straturile obţinute prin fosfatare sunt cele mai studiate şi des utilizate,  datorită
faptului că aceste pelicule au caracteristici speciale: protecţie anticorozivă, substrat pentru vopsire şi
impregnare, lubrifiant solid în procesul de deformare la rece a metalelor, rol estetic (policromii) etc.

Protecţia anticorozivă prin fosfatare se datorează formării unui strat pasivant, uniform şi compact,
aderent la substrat, ce constă într-un amestec de fosfaţi secundari şi terţiari ai cationilor de metale din
cele patru blocuri de elemente chimice („d”, „p”, „f” şi „s”), greu solubili, obţinuţi prin procese de
coprecipitare sau precipitare secvenţială în una sau mai multe etape, după o prealabilă degresare şi
decapare a suprafeţelor metalice pe bază de fer [Rausch, 1990; Grünwald, 1995; Schlesinger, 2000;

Marcus, 2002].

Pentru a obţine proprietăţi anticorozive deosebite se utilizează straturi din fofaţi de zinc şi alţi
cationi ai metalelor tranziţionale sau din blocurile „p” şi „s”, ce ulterior sunt impregnate cu uleiuri sau
diverse peliculogene pasivante [Oniciu, 1980; Marinescu, 1984; Rausch, 1990; Crow, 1994].

Pentru obţinerea unui aspect estetic, cu luciu şi chiar o structură uniform cristalizată, cu un desen
ornamental (textură) monocrom sau cu tente, se pot utiliza soluţii de fosfat de zinc şi cationi ai altor
metale susceptibili de a forma policromii, ca de exemplu: Mo3+, Cr3+, Mn2+, Co3+, Y3+, Gd3+, Sb3+, Bi3+,

Al3+, Ce2+, Mg2+, Ca2+ etc. Aceste pelicule pot fi definitive sau temporare şi de obicei sunt obţinute pe
depuneri electrochimice de zinc, aluminiu etc., care ridică foarte mult costurile de fabricaţie [Sandu,

2002 şi 2009; Ishizuka, 2003; Li, 2004; Narayanasamy, 2005].

1.1. Procese specifice de fosfatare

Un exemplu de soluţie pentru fosfatare, constă din acid ortofosforic, fosfat metalic primar şi un
accelerator. De obicei, pentru accelerarea reacţiilor se folosesc şi alţi acizi minerali, cum ar fi acizii
azotic, fluorosilicic, fluorhidric sau boric [Oniciu, 1980; Marinescu, 1984; Rausch, 1990; Grünwald,

1995].

Cel mai des metal divalent utilizat este zincul, apoi manganul, nichelul, calciul şi foarte rar ferul.
Acestea pot fi utilizate independent sau în combinaţie.

Ca moderatori de reacţie se pot utiliza cromaţi sau molibdaţi de sodiu sau amoniu, iar ca agenţi
activi de suprafaţă sau de udare, săruri de sodiu ai acizilor organici de tip aril- sa alchil-sulfonaţi
[Rausch, 1990; Grünwald, 1995].

În cazul soluţiilor pentru imersare, pH-ul optim este de 1,8 ... 3,2, iar pentru pulverizare 2,5...3,2

[Marinescu, 1984; Rausch, 1990; Grünwald, 1995].
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Soluţia poate fi utilizată la temperatura camerei sau încălzite până la 100C [Oniciu, 1980;

Marinescu, 1984; Rausch, 1990].

În procesele de fosfatare chimică, suprafaţa metalului acţionează ca un polielectrod, implicând
existenţa unor micropile scurtcircuitate, compuse din zone anodice unde se dizolvă metalul şi zona
catodice unde se degajă hidrogen. Aceste două reacţii pot să aibă loc simultan sau succesiv, apărând
zone discrete de polarizare cu transfer de electroni [Rausch, 1990; Crow, 1994; Grünwald, 1995;

Marcus, 2002].

Toate procesele de fosfatare încep printr-o reacţie de acest tip, al cărei echilibru poate fi deplasat
favorabil prin introducerea unor oxidanţi (de exemplu, anioni NO3

-, Cr2O7
2-, MoO4

2-, WO4
2- etc.), care

acţionează drept consumatori de electroni şi protoni.
Procesul poate fi desfăşurat schematic conform figurii 1.1 [Marinescu, 1984; Grünwald, 1995].

Fig. 1.1. Reprezentarea schematică a procesului chimic de fosfatare:
1 – zona anodică; 2 – zona catodică; 3 – transferul de electroni în metal.

Desfăşurarea procesului în sensul formării peliculei de fosfaţi terţiari greu solubili este
condiţionată de existenţa unor rapoarte bine definite între compuşii de precipitare formaţi, diverşii ionii
şi celelalte specii moleculare din soluţie, care prin reacţii competitive determină consumarea sau
formarea de acid fosforic liber.

Reacţia caracteristică a formării peliculei de fosfat terţiar din cel primar este:
3Zn(H2PO4)2  Zn3(PO4)2  + H3PO4 (1.2)
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În mod asemănător, în zona anodică ionul Fe2+ reacţionează iniţial cu anionul dihidrofosfat,

formând sarea primară:
Fe2+ + H2PO4

-  Fe(H2PO4)2, (1.3)

iar excesul de ioni Fe2+ deplasează echilibrul reacţiei de conversie a sării primare în sare terţiară,
rezultând orto şi pirofosfaţi de Zn(II) şi Fe(II), dominând fosfofilitul (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) [Sandu,

2012]:

3[xZn(H2PO4)2/yFe(H2PO4)2]  xZn3(PO4)2/yFe3(PO4)2  + x/yH3PO4 (1.4)

1.2. Soluţii clasice pentru fosfatare

Stabilirea unor compoziţii complexe de fosfatare cristalină, tipice anumitor domenii de
aplicare, a dus la elaborarea unor soluţii definite, ce sunt prezentate în tabelul 1.1 [Oniciu, 1980;

Marinescu, 1984; Grünwald, 1995].

Tabelul 1.1. Soluţii clasice de fosfatare cristalină

Soluţia de
fosfatare Compoziţia chimică a soluţiei/stratul obţinut Scopul fosfatării

I
Fosfat acid de zinc şi fosfat acid de amoniu + acid

azotic/fosfaţi terţiari de fier şi zinc
Deformări plastice la rece

Protecţie anticorozivă
III Fosfat acid de mangan/ fosfat de mangan şi fier Extrudare
IV Fosfat acid de zinc + HNO3/fosfat terţiar de zinc Substrat pentru vopsele
VI Fosfat acid de zinc/fosfat terţiar de zinc Substrat pentru lubrifiere

VII
Fosfat primar de zinc + HNO3/

 fosfat terţiar de zinc Trefilarea sârmelor

VIII A – VIII E
Fosfat primar de zinc + HNO3, Ni(NO3)2 şi

HSiF3/fosfat terţiar de zinc
Anticoroziv

Substrat pentru vopsele

IX
Fosfat primar de mangan + HNO3, Ni(NO3)2/

fosfat de mangan şi fier Portlubrifiant

X A – X E
Acid cromic, fluoruri libere şi complexe/

strat de oxizi de aluminiu
Anticoroziv

Substrat pentru vopsele

XI A – XI E
Fosfat primar de mangan + HNO3 şi Ni(NO3)2/

fosfaţi terţiar de mangan, nichel şi fier Portlubrifiant

XII A – XII E
Fosfat de zinc + HNO3 şi Ni(NO3)2/

Fosfaţi terţiar de zinc
Anticoroziv

Substrat pentru vopsele

După, cum am spus anterior, straturile obţinute pot fi cristaline şi amorfe. În acest sens, în
tabelul 1.2 prezentăm şi câteva soluţii pentru obţinerea straturilor subţiri amorfe [Marinescu, 1984;

Yoshio, 1988; Rausch, 1990; Grünwald, 1995; Schlesinger, 2000; Marcus, 2002].

Tabelul. 1.2. Soluţii clasice de fosfatare amorfă

Denumirea comercială Compoziţia soluţiei/strat obţinut Scopul fosfatării
Degresant-Pasivant I Fosfaţi alcalini + tensioactiv

organic/FePO4 + Fe2O3

Substrat pentru vopsele

Degresant-Pasivant II Fosfaţi alcalini + clorat + molibdat +
tensioactiv organic/FePO4 + Fe2O3

Substrat pentru vopsele

Sare de decapare-fosfatare Acid fosforic + agent tensioactiv
organic/FePO4

Substrat pentru vopsele
Tratament preliminar
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1.4. Studiul morfologiei şi structurii straturilor subţiri
în funcţie de procedeul aplicat la obţinere

În cadrul echipei de cercetare [Sandu, 2011] am elaborat acoperiri cu fosfaţi cu scopul de a obţine
straturi policrome şi pasivante. După degresare şi decapare, un tratament în două etape a fost efectuat

[Bejinariu, 2010, 2011a şi 2012b]: la început, un strat de cupru a fost depositat prin substracţie, apoi
ortofosfatul de cupru este precipitat prin imersia în două soluţii apoase acide, una cu un slab caracter
oxidant pe bază de anioni fosfaţi şi cationi de zinc, in prezenţa anionilor permanganat ca moderator de
suprafaţă şi alta pe bază de acid ortofosforic conţinând dispersată pudră de zinc metalic, prin imersie la
temperature camerei pe suprafeţe curate.

Fig. 1.2. Microfotografia suprafeţei fosfatate (A) şi spectrul EDX (B)

1.4.2. Rolul altor cationi metalici în băile de fosfatare

Tsai et al. (2010a, 2010b şi 2011) a elaborat o soluţie de fosfaţi compusă din 18.4 mM oxid de
zinc  (ZnO), 235 mM azotat de sodiu, 220 mM acid fosforic şi 0–117 mM azotat de magnesiu la 45ºC.

Mg2+ in soluţiile de fosfaţi are următoarele rezultate: reduce dimensiunea grăunţilor şi creşte densităţii
populaţiei grăunţilor de fosfaţi, creşterea concentraţiei magneziului creşte rezistenţa la coroziune, prin
reducerea porozităţii stratului. (Fig. 1.6).

Fig. 1.6. Imaginile SEM ale stratului obţinut din soluţia de fosfat conţinând:
(A)  39 mM Mg2+, (B) 78 mM Mg2+ şi (C) 117 mM Mg2+, pentru 120s.
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Capitolul 2
Contribuţii la elaborarea unor procedee de obţinere

a straturilor subţiri fosfatate anticorozive şi lubrifiante

Procedeele de fosfatare microcristalină a pieselor metalice pe bază de fer, care fac obiectul tezei
de doctorat au avut în atenţie implicarea unor procese competitive de suprafaţă, care prin nucleaţie
diferenţiată să confere straturilor subţiri protecţie înaltă anticorozivă şi  capacitate portantă pentru a
permite insertarea/înglobarea de microstructuri solide lubrifiante, cu acţiune multiplă de îmbunătăţire a
caracteristicilor de prelucrare şi implicit de protecţie în procesele de deformare plastică severă.

Marele avantaj a fost implicarea autorului intr-o echipă interdisciplinară de cercetare în perioada
premergătoare înscrierii la doctorat, pe o temă din domeniu, care fiind foarte atractivă a permis
aprofundarea atât a aspectelor teoretice, cât şi a celor tehnologice.

Datele importante obţinute în cadrul acestei teme au stat la baza identificării unor materiale şi
procese inovative de obţinere a straturilor subţiri fosfatate cu multiple utilizări.

2.1. Noi procedee de fosfatare prin conversie
sub formă de straturi subţiri superficiale

Procedeul de fosfatare microcristalină a pieselor metalice pe bază de fier, prin pasivare chimică a
suprafeţelor pieselor din oţel şi fontă [Bejinariu, 2011a şi b], înlătură dezavantajele menţionate anterior,
prin aceea că, în scopul obţinerii straturilor superficiale, subţiri, de porozitate mare, capabile de a
permite insertarea/înglobarea de structuri solide lubrifiante, cu acţiune multiplă de îmbunătăţire a
caracteristicilor de prelucrare şi implicit de protecţie, cu aderenţă bună la substraturi metalice pe bază de
fier, se aplică după degresare şi decapare, un tratament chimic secvenţial în două etape:
 mai întâi se depune un strat subţire, poros, de cupru obţinut prin depunere (2.1) sau de nichel prin

electrodepunere (2.2),

Feo + CuSO4 → Cuo + FeSO4,                                                  (2.1)
Ni2+ + 2e- (depunere catodică)→ Nio                                         (2.2)

 urmat de precipitarea pirofosfatului de cupru, respectiv de nichel prin imersia în două soluţii
apoase acide, una slab oxidantă pe bază de anion fosfat şi cationi de Zn2+, în prezenţa anionului
permanganat, ca moderator de suprafaţă (2.3) şi alta pe bază de acid ortofosforic, ce conţine
dispersat pulbere fină de zinc metalic (2.4), care se aplică diferenţiat prin imersie, la temperatura
mediului ambiant, pe suprafeţele curăţate,

15Cuo+6KMnO4+16H3PO4 → 5Cu3(PO4)2+2Mn3(PO4)2+2K3PO4+24H2O/
/3Zn2+ + 2K3PO4 → Zn3(PO4)2 + 6K+ (2.3)

3xCuo + 2yH3PO4 + 3Zno → (Cux/Zny)3 (PO4)2(x+y) + (x+y)H2 (2.4)
Astfel, procedeul are la bază procesul fosfatării în mediul acid printr-un mecanism

aditiv/substractiv, în prezenţa cationilor de Cu, Zn şi Mn, stabili în starea de oxidare (II), care după
precipitare devin inerţi în raport cu Fe(0) din substrat.

Aceşti cationi sunt susceptibili doar pentru procese acido-bazice, când rezultă pelicule subţiri
poroase prin coprecipitare ca ortofosfaţi, chiar în prezenţa petelor oxidice sau saline, slab hidratate, pe
bază de Fe(II, III), care sunt solubilizate prin oxidare uşoară, superficială în prezenţa anionului
permanganat.
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Pelicula astfel rezultată, este impregnată apoi cu dispersii hidroalcoolice coloidale de grafit

sau molibdenită, stabilizate steric şi electrostatic în prezenţa sistemului tampon NH4OH-NH4Cl, care

conferă un pH optim de 8,5...9,00.
Procedeul prezintă o serie de avantaje:

 se aplică uşor, prin imersie, la temperaturi normale, fără consum de energie;

 permite realizarea prin sinergie a unei structuri subţiri poroase care permite insertarea de
sisteme coloidale lubrifiante;

 se poate aplica pe orice substrat metalic pe bază de fier, cum ar fi fontele şi oţelurile, sub
forma pieselor finite, turnate, deformate plastic volumic sau de suprafaţă la rece;

 peliculele formate au o mare fiabilitate şi stabilitate în timp.
În continuare se prezintă trei variante de realizare a procedeului.

Varianta de aplicare a procedeului
Oricare ar fi tipul piesei, pentru început se realizează pregătirea suprafeţelor metalice, prin

aplicarea metodelor clasice de degresare şi decapare. În cazul în care suprafeţele conţin depuneri
grosiere, ţunder şi bavuri, acestea vor fi îndepărtate prin sablare, periere sau alte procedee mecanice.

Pentru degresare se folosesc sisteme de soluţii apoase, ce conţin: hidroxid de sodiu, , Carbonat de
sodiu, Fosfat trisodic şi Silicat de sodiu, timp de 10 minute la o temperatura de 80...90C, un pH cuprins

între 11 şi 12.
Pentru decaparea peliculelor oxidice şi saline se utilizează o soluţie apoasă alcătuită din: acid

clorhidric, hexametilentetramină şi sulfat de sodiu decahidrat, timp de 30 de minute la temperatura
camerei.

Piesele degresate şi decapate sunt supuse unui tratament chimic secvenţial în două etape:
 mai întâi se depune un strat subţire, poros, de cupru obţinut prin cemetare sau de nichel prin

electrodepunere, astfel, piesele sunt imersate timp de 3...5 min, într-o soluţie apoasă slab
acidă de CuSO4, ce conţine 1...3% tanin (sintetic sau natural), obţinută prin dizolvarea a 125
grame sulfat de cupru pentahidrat în 1 litru de apă distilată (0,5M soluţie Cu2+) în care s-au

dizolvat, în prealabil, 10...30 g tanin natural sau sintetic, apoi soluţia obţinută s-a acidulat

uşor cu câteva picături de H2SO4 10%, când rezultă o peliculă fină spongioasă de cupru
metalic amorf;

 în continuare, piesa cu această peliculă este imersată timp de 30 minute în soluţie apoasă de
acid ortofosforic 2M, în prezenţa anionului permanganat 0,1M şi a cationului Zn2+ 1M,

agitată uşor. După acest proces de precipitare piesa se supune succesiv mai multor operaţii
de spălare în apă distilată, prin imersie timp de 10 minute, până la pH constant al soluţiei de
spălare, apoi piesele sunt uscate intr-o etuvă cu termoreglare, la temperatura de 1105C,

timp de 20 minute.

După uscare piesele sunt imersate în dispersii hidroalcoolice 10% grafit sau molibdenită coloidală,
stabilizate steric şi electrostatic, în prezenţa unui agent tensioactiv (de exemplu: arilsulfonatul de sodiu

sau dinaftilmetandisulfonic sarea de sodiu) şi a sistemului tampon NH4OH-NH4Cl, ce conţine 1,2%
NH4OH şi 0,5% NH4Cl, care conferă un pH optim de insertare 8,5...9.

Pelicula astfel obţinută permite o bună prelucrabilitate prin deformare plastică volumică sau de
suprafaţă la rece datorită capacităţii lubrifiante şi oferă o înaltă protecţie, atât în timpul acestor operaţii,
cât şi după.
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2.2. Elaborarea fluxului tehnologic pentru fosfatarea microcristalină a
 pieselor metalice pe bază de fier împlicând sistemul aditiv/substractiv

Fig. 2.1. Fluxul tehnologic pentru fosfatarea microcristalină a pieselor metalice feroase
 în sistemul aditiv/substractiv pe bază de cationi de zinc.



14

2.7. Elaborarea instalaţiei de laborator pentru fosfatarea chimică
 cristalină în sistemele aditiv/substractiv şi substractiv/aditiv

În figura 2.12. se prezintă schema instalaţiei de laborator pentru fosfatare.

Fig. 2.12. Instalaţia de laborator pentru fosfatarea chimică cristalină în sistemul aditiv-substractiv pe
bază de cationi de zinc: 1- cuvă termostată, 2 – motor agitator mecanic,

3 – agitator, 4 – coş cu piese, 5 – stativ universal, 6 – etuvă
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Capitolul 3
Obţinerea experimentală a straturilor subţiri de fosfaţi

În baza experienţei câştigate în colectivul de cercetare a temei „Tehnologie modernă de obținere a
straturilor fosfatate de înaltă porozitate pentru prelucrarea plastică volumică a pieselor din industria
automobilelor” contractată prin Programul Parteneriate în domeniile prioritare,  conform contractului nr.

71-086/18.09.2007, dezvoltat în perioada 2007-2009, am ales o serie de materiale compatibile,

implicate în procesele competitive de coprecipitare superficială, nestudiate anterior şi care oferă
originalitate şi grad de noutate absolut.

Se ştie că procesele acido-bazice, coasistate de cele redox şi de complexare, care au la bază reacţii
competitive sunt greu de controlat, din care cauză s-au selectat un număr redus de cationi compatibili,
din diverse serii de elemente ale sistemului periodic, care să permită prin efectul scontat reprezentare
pentru întreaga serie sau grupă. De asemenea, s-au selectat o serie de aditivi de suprafaţă cu rol de
agenţi de udare şi dispersie înaltă, nestudiaţi încă.

În acest sens, capitolul de faţă prezintă caracteristicile substratului folosit pentru depuneri prin
precipitare din soluţii apoase acide a fosfaţilor metalici şi a proceselor implicate în obţinerea straturilor
subţiri cu multiple implicaţii practice, atenţia fiind focalizată pe rezistenţa la coroziune şi lubrifiere.

3.1. Elaborarea protocolului experimental

Întrucât tehnologiile de obţinere a straturilor subţiri superficiale pe suporturi metalice prin
precipitare chimică prezintă o serie de aspecte complexe legate de reactivitatea materialelor, de

echilibrele chimice care se stabilesc între procesele competitive, de parametrii de lucru şi de
caracteristicile suprafeţelor substraturilor, acestea au impus realizarea unui protocol experimental care
are în atenţie următoarele: selectarea materialelor (suport, reactanţi şi aditivi), selectarea condiţiilor de
lucru, optimizarea fluxului tehnologic pe etape cu procesele/operaţiile aferente, selectarea unor metode
cu tehnicile aferente de investigare a straturilor subţiri, prin implicarea mai ales a metodelor în sistem de

coasistare sau coroborare (microscopie cu analize chimice, spectrale etc.).

Ca procedeu de obţinere a straturilor subţiri s-a ales varianta imersiei în soluţii apoase acide a
probelor metalice, sub formă de rondele, cu diametre diferite (Fig. 3.1). Aceste soluţii sunt capabile prin
procese de nucleaţie să formeze la suprafaţa metalului pelicule greu solubile de fosfaţi şi/sau azotaţi
metalici. Ca parametrii de lucru, menţionăm: natura şi concentraţia componenţilor reactivi şi a
aditivilor, temperatura, pH-ul, viteza de agitare şi timpul de imersie.

 În activităţile experimentale de laborator s-a utilizat o metodologie adecvată, conform
tehnologiilor industriale cu etapele absolut necesare şi cu păstrarea normelor de securitate.

Experimentele de laborator cuprind următoarele etape cu operaţiile aferente fluxului tehnologic:

• obţinerea semifabricatelor din oţel;
• degresare chimică alcalină;
• spălare;
• decapare chimică acidă;
• spălare;
• fosfatarea;
• spălare;
• uscarea semifabricatelor fosfatate în etuvă la parametrii stabiliţi;
• preluare probe pentru analiza stratului fosfatat;
• caracterizarea straturilor depuse (OM, SEM ...).
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3.2. Materialul suport utilizat în cercetare

Suportul utilizat pentru depunerea straturilor de fosfaţi este un oţel moale tip DC 01 conform
standardului american Carbon Steel AISI 1010 (SR EN 10130), utilizat la deformări plastice, cu
compoziţia din tabelul 3.1.

Tabelul 3.1. Compoziţia oţelului utilizat
Element Procent Element Procent

Fe rest Nb 0,001
C 0,045 Al 0,040
Si 0,024 Cu 0,039

Mn 0,239 As 0,002
P 0,012 Ca 0,002
S 0,013 Pb 0,005
Cr 0,003 Sn 0,001
Mo 0,003 Ti 0,001
Ni 0,29

3.3. Instalaţia experimentală

În vederea obţinerii straturilor fosfatate am utilizat o instalaţie compusă din 4 băi cu termostatare
cu dimensiunea cuvei de 200x400x200 mm (Fig. 3.3).

Fig. 3.3. Instalaţia de fosfatare: a, b, c şi d – băi cu termostatare,
e - pahar Berzelius, f, g şi h – agitatoare.

Fiecare baie are montat un agitator (Fig. 3.3f-g-h), ce împiedică separarea/sedimentarea soluţiilor
în timpul reacţiilor.

În interiorul fiecărei băi se foloseste un pahar Berzelius (Fig. 3.3e) în vederea încălzirii în
sistemum bain-Marie. Prima cuvă este utilizată pentru degresare (Fig. 3.3a), cea de-a doua pentru

decapare (Fig. 3.3b), iar a treia (Fig. 3.3c) şi a patra (Fig. 3.3d) pentru soluţiile de fosfatare, în cazul
folosirii unui procedeu în două etape.
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3.4. Prepararea soluţiilor
3.4.1. Soluţia de degresare

În tabelul 3.3. se prezintă compoziţia chimică şi parametrii regimului de lucru utilizaţi pentru
degresarea chimică alcalină a pieselor din oţel prin imersie într-o cuvă cu agitare.

Tabelul 3.3. Compoziţia chimică şi parametrii de lucru
Componenţii chimici Concentraţia, [g/L]

Hidroxid de sodiu, NaOH 40
Carbonat de sodiu, Na2CO3 30
Fosfat trisodic, Na3PO4 ·10H2O 30
Silicat de sodiu, Na2SiO3·9H2O 5
Detergent (tensioactiv) 3...10

Parametrii de lucru Valoarea
Temperatura, [C] 80...90
pH 11...12
Timpul de degrasare, [min] 10

3.4.2. Soluţia de decapare chimică

Compoziţia chimică şi parametrii regimului de lucru utilizaţi pentru decaparea chimică acidă a
pieselor din oţel în cuvă statică prin procedeul de imersie se prezintă în Tabelul 3.4.

Tabelul 3.4. Compoziţia chimică şi parametrii de lucru
Componenţii chimici Concentraţia, [g/L]

Acid clorhidric, HCl (=1,19g/cm3) 150
Hexametilentetramină, C6H12N4 0,45
Sulfat de sodiu decahidrat, Na2SO4·10H2O 0,15

Parametrii de lucru Valoarea
Temperatura, [C] 20...25
pH 1...2
Timpul de decapare, [min] max. 30

3.4.3. Soluţia de fosfatare utilizată ca referinţă

În tabelul 3.5. se prezintă componenţii şi parametrii de lucru ai soluţiei standard de fosfatare.

Tabelul 3.5. Componenţii şi parametrii de lucru a soluţiei de bază
Componenţii chimici Cantitatea

H3PO4  85% ( = 1,68g/cm3) 8,16 mL
Zn aschii 4 g
HNO3 65% ( = 1,40g/cm3) 2,6 mL
NaOH 0,75 g
NaNO2 0,45g
Na3P3O10 0,05g

Parametrii de lucru Valoarea
Temperatura, [C] 80...90
pH < 3,50
Timpul, [min] 30
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3.4.4. Soluţiile experimentate

La soluţia de bază s-a adăugat, după caz, fie componenţii reactivi, ca atare sau în amestec, fie
agenţii activi de suprafaţă selectaţi.

Astfel în tabelul 3.6. se prezintă componenţii care s-au adăugat la soluţia de bază.
Tabelul 3.6. Componenţii implicaţi în experimente

Proba Componentul chimic
Cantitatea

per Litru

2A + 2B Hexametilentetramina (soluţie alcoolică 0,2%) 2g

3A + 3B Tiouree (99%) 10g

4A + 4B Tanin stejar (100%) 10g

X1 CoCl2·6H2O 12g

X2 Ni(NO3)2·6H2O 12g

X3 CrO3 (solutie în apa higroscopică) 100g

X4 Bi(NO3)3·H2O 20g

Y1 Ni(HCOO)2·2H2O 12g

Y2 MgS2O3·6H2O 16g

Y3
Mn(NO3)2·4H2O (parţial solubil in apa de
cristalizare)

120g

Y4 Mg(NO3)2·6H2O 15g

În elaborarea procedeului de obţinere a straturilor subţiri fosfatate prin aditivare cu
hexametilentetramina, tiouree şi tanin s-au observat că în urma imersiei în soluţia standard aditivată
straturile subţiri depuse sunt neuniforme, subţiri, iar cristalitele heterogene. Aceste procese se datorează
formării unor combinaţii complexe ale acestor aditivi cu cationii de precipitare, care nu permit
dezvoltarea fosfaţilor pe suprafaţa oţelului.

În aceste condiţii, procesul de fosfatare a fost condus diferenţiat pentru primele trei seturi de
probe, acesta constând o fosfatare iniţială (15 min) în soluţia de bază, urmată de o fosfatare secundară în
soluţia aditivată cu hexametilentetramină, tiouree şi tanin de stejar (15 min). S-a recurs la acest demers,
deoarece s-a observat că soluţiile aditivate nu favorizează nucleaţia primară pe suprafaţa oţelului, rolul
acestora resimţindu-se după apariţia primilor germeni cristalini de fosfaţi greu solubili, favorizând
anumite aspecte ale morfologiei şi distribuţiei nanostructurilor.

3.5. Modelarea structurii stratului de fosfaţi
prin prisma proceselor de suprafaţă

După cum s-a prezentat în capitolul I, în procesele de fosfatare chimică, există o fază de activare,
în care suprafaţa metalului acţionează ca un polielectrod, cu formarea unor micropile scurtcircuitate,
compuse din cele două zone: anodice unde metalul se dizolvă şi catodice unde se degajă hidrogen.
Aceste două reacţii pot să aibă loc simultan sau succesiv, conducând la zone discrete de polarizare cu
transfer de electroni [Rausch, 1990; Crow, 1994; Grünwald, 1995; Marcus, 2002].

Procesul de oxidare anodică (Fe → Fe2+ + 2e-) poate fi deplasat favorabil spre dreapta în prezenţa
unor oxidanţi (NO3

-, Cr2O7
2-, MoO4

2-, WO4
2- etc. ), care acţionează drept consumatori de electroni şi

protoni.
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Desfăşurarea procesului în sensul formării peliculei de fosfaţi terţiari greu solubili este
condiţionată de existenţa unor rapoarte bine definite între compuşii de precipitare formaţi, diverşii ionii
şi celelalte specii moleculare din soluţie, care prin reacţii competitive determină consumarea sau
formarea de acid fosforic liber.

Reacţia caracteristică a formării peliculei de fosfat terţiar din cel primar este:
3Zn(H2PO4)2  Zn3(PO4)2  + H3PO4 (3.1)

În mod asemănător, în zona anodică ionul Fe2+ reacţionează iniţial cu anionul dihidrofosfat,
formând sarea primară:

Fe2+ + H2PO4
-  Fe(H2PO4)2, (3.2)

iar excesul de ioni Fe2+ deplasează echilibrul reacţiei de conversie a sării primare în sare terţiară,
rezultând orto şi pirofosfaţi de Zn(II) şi Fe(II), între care domină tetrahidratul fosfatului dublu -

fosfofilitul (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) [Sandu, 2012], format conform reacţiei:
3[xZn(H2PO4)2/yFe(H2PO4)2]  xZn3(PO4)2/yFe3(PO4)2  + x/yH3PO4 (3.3)

Modelarea proceselor de fosfatare conform reacţiilor de mai sus, cuprinde trei etape, prezentate în
schema din figura 3.13.

Conform schemei, după reacţia iniţială de formare a fosfatului primar, în dispersia  alb-cenuşie
rezultată se adaugă acid azotic cu rolul deplasării echilibrului din reacţia de oxidare anodică şi respectiv
cea de formare a fosfatului terţiar la suprafaţa metalului, activând procesele competitive de obţinere a
fosfofilitului, sub forma unui congruent concrescut dendritic alături de fosfaţii de zinc şi alţi cationi
metalici. Aceste procese sunt modelate de prezenţa agenţilor activi de suprafaţă.

Fig. 3.13. Schema procesului de fosfatare peliculogenă
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Capitolul 4
Metode şi tehnici implicate în

caracterizarea straturilor subţiri fosfatate

Când facem referire la investigarea materialelor, foarte importante sunt studiile pentru

determinarea proprietăţile fizico-structurale şi chimice ale acestora.

Pentru a putea determina caracteristicile straturilor subţiri în primul rând trebuie să ştim la ce

metode şi tehnici aferente apelăm. În acest sens, este necesară o bună cunoaştere atât a caracteristicilor

ce trebuiesc studiate, cât şi a metodelor de investigare ştiinţifică, cu modul lor de abordare în

interpretarea datelor experimentale. Actual se apelează la metode în sistem coasistat sau de coroborare

între tehnici interdisciplinare, care să permită o bună rezoluţie şi interpretare a datelor experimentale.

Metodele de studiu a structurii şi morfologiei straturilor subţiri se bazează pe interacţiunea

radiaţiei electromagnetice cu materia. Această interacţiune presupune atât o împrăştiere elastică cât şi

una neelastică. În funcţie de cum sunt detectate aceste radiaţii electromagnetice împrăstiate, vorbim de

diferite metode de studiu (metode de difracţie, spectroscopice etc).

Cele mai cunoscute metode utilizate în studiul straturilor subţiri se pot grupa în:

- metode microscopice (microscopia optică, microscopia electronică de transmisie, microscopia

electronică de baleiaj, microscopia ionică de câmp, microscopia termoelectronică de emisie,

microscopia de forţă atomică, profilometria optica etc.);

- metode de difracţie a radiaţiilor X, electronilor, neutronilor şi a radiaţiilor gamma;

- metodele spectrometrice de emisie şi absorţie în domeniul vizibil, ultraviolet, infraroşu (FTIR), în

domeniul radiaţiilor X şi gamma;

- metode radiospectrometrice, rezonanţa magnetică nucleară (RMN), rezonanţa electronică de spin

(RES), rezonanţa feromagnetică (RFM) etc.

În cazul cercetărilor am facut uz de microscopia optică şi electronică prin baleiaj (morfologia de

suprafaţă), profilometria optica 3D (profilul suprafeţei, rugozitate, dimensiunea şi distribuţia structurilor

de suprafaţă), EDX (Energy-dispersive X-ray spectroscopy – compoziţia elementală), XRD (X-ray

Diffraction – compoziţia, celula elementară şi parametrii acesteia), tribologie (determinarea

coeficientului de frecare), teste de coroziune (rezistenţa la coroziune în mediu salin), analiza microFTIR

(compoziţia chimică) şi teste de deformare plastică la rece.

Dispozitivele utilizate

În cadrul analizelor s-a utilizat un microscop optic Zeiss Imager Axio a1M, cu putere de mărire

între 100 şi 500X, ce dispune de filtre de câmp întunecat şi de câmp luminos, cât şi filtre de polarizare.

În cazul de faţă microscopul utilizat este un microscop electronic cu scanare, SEM model VEGA

II LSH, produs de firma TESCAN Cehia, cuplat cu un detector EDX tip QUANTAX QX2, produs de

firma BRUKER/ROENTEC Germania.
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În analiza compozitiei s-a utilizat un XRD Bruker D8 FOCUS, în cadrul stagiului efectuat la

LERMPS, Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Matériaux, les Procédés et les Surfaces,

Université de Technologie Belfort-Montbéliard, Franţa.

Profilometria de suprafață s-a efectuat cu un dispozitiv AltiSurf 500, care este un sistem multi-

sensor utilizat în cadrul stagiului efectuat la LERMPS, Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les

Matériaux, les Procédés et les Surfaces, Université de Technologie  Belfort-Montbéliard, Franţa,  sub

coordonarea Prof. Christian CODDET şi îndrumarea Ing. Sophie LAMY

Toate testele de coroziune au fost efectuate la temperatura camerei (25°C), folosind o celulă

electrochimică cu 3 electrozi (fig. 4.5b) conectată la Potenţiostatul Autolab PG STAT 302N (Metrohm

Autolab), ce are în componenţa sa şi software Nova 1.6. Electrodul de referinţă a fost unul de calomel

saturat (ECS), faţă de care se vor exprima valorile potenţialelor, ca electrod auxiliar s-a folosit un

electrod plan de platină, iar electrozii de lucru au fost constituiţi din fiecare probă.

În cazul nostru, spectrele IR au fost înregistrate cu un spectrofotometru FT-IR cuplat cu un

microscop HYPERION 1000, ambele echipamente de la Bruker Optic, Germania.

Testele tribologice au fost efectuate cu un tribometru tip bilă pe disc. Bila cu diametrul de 6 mm

este confecţionată din oţel 100Cr6, având suprafaţa finisată la oglindă (Ra: 0.02 µm) şi o duritate 62

HRC. Forţele de frecare au fost măsurate cu ajutorul unui transformer diferenţial liniar variabil şi

înregistrate dinamic într-un calculator. Configuraţia şi părţile componente de măsurare ale tribometrului

sunt prezentate în figura 4.8 [Zhang, 2006 şi 2008].

În vederea determinării forţei la ambutisare, s-a utilizat un sistem de achiziţie de date dinamic,

format din: Presa hidraulică PHC 20 şi echipamentul de achiziţie Sistem Traveller 1, model MUT-1 tip

1016-S; Celulă de sarcină, model FN3000 1000 EH; Traductor de deplasare, Model HS-100,

calculatorul cu programul de achiziţie şi sursa de alimentare.

Pe baza unor studii publicate în perioada de pregătire a tezei de doctorat [Bosinceanu, 2011;

Iacomi, 2011, Pascariu, 2012, Pinzaru, 2011, Poiana, 2012a şi 2012b; Tănase, 2010, 2011 şi 2012,

Vlad, 2012], a căror obiective au avut ca ţintă obţinerea şi caracterizarea materialelor de suprafaţă, din

domeniul ingineriei materialelor, dar diferite ca temă, au fost aprofundate, iar rezultatele au fost

implicate în selectarea teoretică a unor reţete optime de fosfatare.
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Capitolul 5
Caracterizarea straturilor subţiri obţinute

5.1. Indexarea probelor luate în studiu

Probele preparate conform soluţiilor prezentate în paragraful 3.4.1. sunt indexate conform

tabelului 5.1, notaţii ce vor fi utilizate în continuare.

Tabelul 5.1. Indexarea probelor în funcţie de compoziţia băilor de fosfatare

Proba Componenţii băii
P0 – proba martor Tabla nefosfatată

P1 Soluţie standard de fosfatare (SS) (80ºC, 30 min)
(vezi compoziţia din Tabelul 3.5)

A Soluţie standard de fosfatare (SS) (90ºC, 30 min)
B Soluţie standard de fosfatare (SS) (80ºC, 15 min)

X1
SS + CoCl2 (30 min)
(vezi compoziţia din Tabelul 3.6)

X2
SS + Ni(NO3)2 (30 min)
 (vezi compoziţia din Tabelul 3.6)

X3
SS + CrO3 (30 min)
 (vezi compoziţia din Tabelul 3.6)

X4
SS + Bi(NO3)3 (30 min)
 (vezi compoziţia din Tabelul 3.6)

Y1
SS + Ni(HCOO)2  (30 min)
 (vezi compoziţia din Tabelul 3.6)

Y2
SS + MgS2O3 (30 min)
 (vezi compoziţia din Tabelul 3.6)

Y3
SS + Mn(NO3)2 (30 min)
 (vezi compoziţia din Tabelul 3.6)

Y4
SS + Mg(NO3)2 (30 min)
 (vezi compoziţia din Tabelul 3.6)

2A
SS (15 min) + (SS +Hexametilentetramina, 15 min)
(vezi compoziţia din Tabelul 3.6)

2B
SS + Hexametilentetramina (30 min)
(vezi compoziţia din Tabelul 3.6)

3A
SS (15 min) + (SS +Tiouree, 15 min)
(vezi compoziţia din Tabelul 3.6)

3B
SS + Tiouree (30 min)
(vezi compoziţia din Tabelul 3.6)

4A
SS (15 min) + (SS +Tanin stejar, 15 min)
(vezi compoziţia din Tabelul 3.6)

4B
SS + Tanin stejar (30 min)
(vezi compoziţia din Tabelul 3.6)

Pentru determinarea condiţiilor optime de precipitare soluţia standard a fost testată la temperaturi
şi pentru timpi de reacţie diferiţi. Dintre aceste probe, trei au fost selectate ca fiind reprezentative, şi
anume: P1 (soluţia standard de fosfatare la 80ºC, timp de reacţie 30 min), A (soluţia standard de
fosfatare la 90ºC, timp de reacţie 30 min) şi B (soluţia standard de fosfatare la 80ºC, timp de reacţie 15
min). Dintre cele trei probe, ca referinţă a fost utilizată proba P1. Pentru celelalte probe s-a folosit

acelaşi timp de imersie şi temperatura de precipitare ca pentru P1.
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În experimente s-a luat un număr mult mai mare de soluţii de fosfatare, prin adăugarea la soluţia
standard a unor cationi de insertare şi a unor aditivi cu rol de agenţi activi de suprafaţă. În elaborarea lor
s-a avut în atenţie cele trei mari grupe de reactivitate, acido-bazică, redox şi de complexare, cu
echilibrele lor competitive. Dintre acestea, s-au selectat sistemele compatibile, pentru fiecare bloc de

cationi şi anioni din sistemul periodic. Astfel, pentru blocul „s” s-a ales Mg2+, pentru blocul „p” Bi3+,

pentru blocul „d” alături de Fe2+ s-au luat Cr, Mn, Co, Ni. Dintre anionii de bază ionii ortofosfat şi
azotat, dintre cei de compensare: clorură, tiosulfat şi formiat, iar dintre aditivi cu rol de agenţi activi de
suprafaţă: hexametilentetramina, tioureea şi taninul.

Întrucât pe parcursul experimentelor s-au observat depuneri uniforme şi compacte în medii acide
oxidante, pe lângă anionul NO3

-, s-a studiat rolul anhidridei cromice (CrVIO3), care în principiu de

evitat, dar ţinând cont că este un oxidant foarte puternic în mediu acid, s-a dorit să se evidenţieze rolul
acestuia, care formează pelicule foarte subţiri transparente. În acelasi scop, s-a studiat influenţa unor
anioni reducători, cum ar fi anionul formiat, HCOO- (HC-IIO2

-) şi tiosulfat, S2O3
2- (S-I-S+VO3

2-), a căror
rezultate nu sunt pe măsura aşteptărilor.

În studiul caracteristicilor straturilor depuse şi a comportării lor fizico-mecanice s-au implicat o

serie de tehnici moderne, grupate pe următoarele analize:
- morfologia – OM, SEM, profilometria optică 3D;
- compoziţia – EDX, XRD şi microFTIR;

- comportarea – testul de coroziune, testele tribologice şi de deformare.

5.2. Studii prin microscopie optică (OM)

Probele luate în studiu au fost analizate cu ajutorul microscopului optic Zeiss Imager a1M, din

cadrul Laboratorului de Investigare Ştiinţifică a Universităţii „Al.I.Cuza” şi a microscopului Leica

DMRM, utilizat în timpul stagiului de la Universitatea de Tehnologie Belfort-Montbeliard, Franţa. În

acest scop, s-au obţinut microfotografii atât a suprafeţelor fosfatate, cât şi a secţiunilor transversale a
straturilor subţiri.

5.2.1. Analiza suprafeţelor fosfatate

În figurile 5.1 – 5.5 şi în Anexa 2 se prezintă microfotografiile suprafeţelor straturilor fosfatate
după 12 luni de păstrare în mediu normal de laborator. Imaginile au fost obţinute la două mărimi diferite
100 şi 200X, respectiv cu ajutorul a două filtre: BF – bright field (fond luminos) şi DF – dark field (fond

intunecat), ce permit obţinerea unor imagini microfotografice cu un contrast deosebit, dar şi a culorilor
cât mai apropiate de cele reale.

Fig. 5.1. Microfotografiile suprafeţelor fosfatate a probei martor (tabla nefosfatată):
a – 100X BF, b – 200X BF
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Fig. 5.2. Microfotografiile suprafeţelor fosfatate a probei P1:
a – 100X BF, b – 100X DF, c – 200X BF, d – 200X DF

Fig. 5.5. Microfotografiile suprafeţelor fosfatate a probei 2A:
a – 100X BF, b – 100X DF, c – 200X BF, d – 200X DF

Faţă de suprafaţa probei martor (tabla nefosfatată) prezentată în figura 5.1, majoritatea soluţiilor
testate au condus la formarea de structuri dendritice bine cristalizate, sub formă arborescentă, cu centri
activi de germinare bine reprezentaţi.

De remarcat, că pe fond întunecat, se evidenţiază clar detaliile structurilor, iar nuanţele prezintă
abateri cromatice mici, faţă de micrografiile pe fond luminos şi faţă de suprafaţa reală.

Straturile obţinute în soluţia standard se caracterizează prin cristalite acciculare fine, bine definite,
care variază ca morfologie în funcţie de timpul de precipitare şi temperatura. Astfel proba P1 (timp de
precipitare 30 min, la 80ºC) prezintă cristalitele cu morfologia cea mai bine conturată – aciculare

subţiri, sub formă arborescentă, cu puţine centre de germinare, A (timp de precipitare 30 min, la 90ºC)

prezintă o structură mai fină cu multe centre de germinare, iar B (timp de precipitare 15 min, la 80ºC)
prezintă o structură asemănătoare cu P1, dar cu porozitate mare, ceea ce a permis apariţia petelor de
coroziune.
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După cum s-a subliniat mai sus fosfatarea în prezenţa anhidridei cromice (proba X3, Anexa 2) a
condus la obţinerea de straturi foarte subţiri, transparente, imaginile fiind apropiate de cele ale probei

martor. De asemenea, proba Y2 prezintă un strat de suprafaţă subţire cu textura apropiată de a probei
martor.

Dintre straturile cele mai puţin stabile în timp, care au condus la formarea de insule şi pete oxidice
difuze se remarcă probele Y3 şi 3B (Anexa 2). În cazul primei probe, procesul de oxidare este pus pe
seama susceptibilităţii cationului Mn(II) de a se oxida în prezenţa aerului la Mn(III), respectiv Mn(IV),
forme mai stabile. De asemenea, formaţiuni Pitting apar şi la probele X1 (Anexa 2), pusă pe seama
susceptibilităţii Co(II) de a se oxida uşor la Co(III), forma stabilă.

Fosfaţii greu solubili, obţinuţi prin conversie din ortofosfat de zinc sunt în genere stabili la
oxidare, chiar dacă conţin insertaţi cationi în stare de oxidare inferioară, susceptibi de oxidare la stări
superioare stabile. Astfel, se explică de ce, straturile care conţin orto- şi pirofosfaţi de Fe(II) sunt destul
de rezistente la oxidare, datorită stabilizării lor, sub forma congruenţilor de fosfofilit
(Zn2Fe(PO4)2·4H2O). Mai mult, prezenţa cationului Ni(II) stabil la oxidare, pe lângă realizarea unor
straturi compacte şi uniforme, datorită compatibilităţii ortofosfaţilor cu pirofosfaţii formaţi, conferă o
mare stabilitate la oxidare. Dintre cele două soluţii pe bază de Ni(II), proba X2 (Fig. 5.3) are o structură
foarte fină şi compactă, pe când Y1 (Anexa 2) formează datorită anionului formiat puternic reducător
structuri dendritice grosiere.

Structuri cristalizate s-au obţinut în soluţiile de Mg2+ în prezenţa anionului tiosulfat, dar care dau
structuri poroase. De asemenea, structuri cu cristale binedefinite, în care se evidenţiază cele două tipuri
de cristalite, aciculare fine - rezultate în urma procesului primar de fosfatare în soluţie standard, urmată
de insertare cu cristalite poliedrice de fosfaţi formaţi în procesul secundar în prezenţa
hexametilentetraminei (Fig. 5.5 si Anexa 2).

Iniţial aditivarea cu hexametilentetramină, tanin şi tiouree nu a condus la rezultatele scontate,

cristalitele fiind foarte mici, concrescute, cu pori şi cracluri. În aceste condiţii, s-a efectuat mai întâi o

fosfatare uşoară în soluţia standard pentru 15 minute, după care pentru alte 15 minute, s-a efectuat

fosfatarea în prezenţa aditivilor. De remarcat, că şi în cazul taninului şi a tiouree s-au obţinut rezultate
asemănătoare ca în cazul hexametiltetraminei, dar cu structuri dendritice mult mai mici, neuniforme şi
necompacte.

5.2.2. Analiza în secţiune transversală a straturilor subţiri

În figurile 5.6, 5.7 si Anexa 3 se prezintă secţiunile transversale a straturilor subţiri obţinute cu
ajutorul celor două microscoape, imediat după depunerea stratului subţire (a – 50X, BF şi b – 100X,

BF) şi respectiv după cca 12 luni de păstrare în mediu normal de laborator (c 100X, DF), doar pentru o

serie de probe reprezentative.

Cu ajutorul microscopului Zeiss Imager a1M s-au efectuat măsurătorile de grosime a straturilor în
raport cu secţiunea, lucrându-se pe fond întunecat, ce permite evidenţierea nuanţelor structurilor cu o
abatere cromatică cât mai mică.

Probele P1, A şi B obţinute în soluţii standard, dar la temperaturi şi timp de precipitare diferit, au
prezentat grosimea depunerii bine corelată cu timpul şi temperatura de precipitare (P1 19...24m; A –
12...47m; B – 14...16m).

De remarcat, faptul că soluţiile care au condus la straturi subţiri compacte şi uniforme, rezistente
la coroziune (observate macro şi microscopic) se corelează cu măsurătorile din microfotografiile în
secţiune.
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Fig. 5.6. Microfotografiile în secţiune transversală pentru proba P1:
a – 50X BF, b – 100X BF, c – 100X DF

Fig. 5.7. Microfotografiile în secţiune transversală pentru proba X2:
a – 50X BF, b – 100X BF, c – 100X DF

Astfel, proba X2 – cu Ni(II) (Fig. 5.7) prezintă grosimea stratului între 11,5 şi 16,5m, proba 2A -
hexametilen tetramină  între 11,5 şi 19, proba 4A cu tanin între 13 şi 16 (Anexa 3).

Straturile obţinute în soluţii de magneziu sunt neuniforme şi poroase, variind între 7 şi 20m, iar

cele cu cobalt sunt uniforme ca şi grosime dar au porozitate mare, variind între 24 şi 28m (Anexa 3).

5.3. Analiza SEM-EDX

Microscopia electronică de baleiaj, cuplată cu spectrometria de raze X, cu ajutorul celor două
detectoare SE şi BSE reprezintă una dintre cele mai importante tehnici implicate în domeniul ştiinţei şi
ingineriei materialelor, care permite, pe lângă obţinerea unor imagini ale suprafeţei probelor, cu ordin
de mărire cuprins între 100 şi 100.000X, a spectrului de dispersie electronică, în baza căruia se
evaluează compoziţia elementală în procente gravimetrice sau atomice, dar şi a distribuţiei atomilor pe
suprafaţa analizată.

Fig. 5.8. Microfotografiile SEM (SE - secondary electrons)
a oţelului înainte de fosfatare: a - 500X SE, b – 1000X SE şi c – spectrul EDX.
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Exceptând probele de referinţă A şi B (folosind ca referinţă doar P1), pentru celelalte 14 probe au
fost obţinute imagini la 100X, 500X şi respectiv 1000X, distribuţia atomilor pe suprafaţa analizată la
500X şi spectrul EDX, în baza căruia s-a evaluat compoziţia elementală prezentată în tabelul 5.2.

Astfel, în figura 5.8 se prezintă microfotografiile SEM ale probei martor (tabla înainte de
fosfatare), a cărei compoziţie este prezentată în paragraful 3.3.

Atât în imaginea la 500X, cât şi la 1000X se poate observa structura de suprafaţă rezultată în urma
proceselor de laminare. Întrucât celelalte componente ale oţelului DC01 sunt sub eroarea aparatului, în
spectrul EDX se poate observa doar prezenţa ferului.

În figurile 5.9 și 5.10 se prezintă imaginile suprafeţei la 100X, 500X şi 1000X, alături de
distribuţia elementelor pe suprafaţa la 500X şi spectrul EDX pentru proba de referinţă P1 și respectiv
X2.

Fig. 5.9. Imaginile SEM (SE) şi spectrul EDX a probei P1:
a – 100X, b – 500X, c – 1000X, d – distribuţia atomilor pe suprafaţă; e – spectrul EDX

Fig. 5.10. Imaginile SEM (SE) şi spectrul EDX a probei X2:
a – 100X, b – 500X, c – 1000X, d – distribuţia atomilor pe suprafaţă; e – spectrul EDX
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Soluţia standard pentru fosfatarea pieselor din oţel permite obţinerea unor straturi subţiri formate
din cristalite dendritice aciculare subţiri, tip arborescent, cu centre vizibile de germinare sau nucleaţie.
Distribuţia atomilor pe suprafaţă redă clar cele două procese de reformare structurală prin coprecipitare
secvenţială, primul substractiv de formare a fosfatului de fer (culoare roşiatică) şi al doilea aditiv de
formare a fosfatului de zinc (culoare verzuie).

Întrucât, la obţinerea straturilor subţiri s-au folosit aceleaşi condiţii de precipitare ca pentru proba

P1, în studiul probelor se vor urmări aceleaşi caracteristici principale: forma cristalitelor, distribuţia
centrilor de germinare, distribuţia cationilor de bază care precipită sub formă de fosfat, apoi a cationilor
de insertare şi a celorlalte elemente rezultate din aditivări sau din anionii de compensare, care vor fi
prezentate comparativ.

În tabelul 5.2. se prezintă compoziţia elementală în procente atomice evaluate din spectrele EDX
ale probelor, care permit evidenţierea prezenţei în structurile de suprafaţă a cationilor de bază din fosfaţi
şi a celor insertaţi prin aditivare, plus o serie de atomi din componenţii de aditivare cu rol de agenţi
activi de suprafaţă sau anionii de compensare.

Tabelul 5.2. Compoziţia elementală determinată cu ajutorul spectrelor EDX
Compozitia (% at)Element

Proba Fe Zn P O Ni Co Mg Bi Cr Mn N S

P1 7,86 12,94 12,13 67,07 - - - - - - - -

X1 22,84 10,91 13,15 51,45 - 1,65 - - - - - -

X2 22,05 9,40 12,77 55,31 0,47 - - - - - - -

X3 74,62 0,32 0,22 24,56 - - - - 0,27 - - -

X4 58,36 3,31 6,50 30,85 - - - 0,98 - - - -

Y1 8,12 13,41 15,11 62,23 1,13 - - - - - - -

Y2 68,43 2,95 3,20 16,06 - - 3,03 - - - - 6,33

Y3 44,19 2,65 10,65 39,30 - - - - - 3,20 - -

Y4 41,45 6,64 8,87 40,02 - - 0,61 - - - 2,41 -

2A 10,41 14,58 15,30 59,71 - - - - - - - -

2B 32,51 11,27 13,47 42,75 - - - - - - - -

3A 35,47 8,97 12,08 43,48 - - - - - - - -

3B 39,77 13,74 9,04 37,44 - - - - - - - -

4A 35,50 8,68 11,67 44,05 - - - - - - - -

4B 21,54 14,79 15,34 48,32 - - - - - - - -

Din analiza vizuală a microfotografiilor SEM şi a distribuţiei atomilor pe suprafaţă, putem
grupa cele 15 seturi de probe în următoarele serii:

- cristalite dendritice aciculare: P1, X1, Y4, 2B, 3A şi 4A;
- cristalite grosiere compacte: X2, 2A şi Y1;

- cristalite atenuate sau lipsă: X3, X4, Y2 şi Y3;
- cristalite sub formă de solzi sau scoici cu morfologie neuniformă: 3B şi 4B.
Dintre acestea, cele mai interesante sunt cinci probe, trei din prima serie (P1, X1 şi Y4) şi două

din seria a doua (X2 şi 2A), la care stratul de fosfat de Zn(II) obţinut în procesul secundar, are o
distribuţie uniformă, cu mici lacune, în care se observă stratul de fosfat de Fe(II), obţinut în procesul
primar.

La probele P1, X1, Y4 şi 2B se remarcă structuri congruentice de fosfofilit (Zn2Fe(PO4)2·4H2O),

cu distribuţie uniformă, în schimb la probele X2 şi 2A acestea apar insertate între fosfatul de Fe(II) şi
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cel de Zn(II), mai mult, la proba X2 fosfatul de Ni(II) este bine evidenţiat lângă fosfofilit, cu care este
compatibil structural, iar la proba 2A, formarea complecşilor de  hexametilentetramina cu Fe(II) şi
Zn(II) au favorizat formarea unor cristalite poligonale, distribuite peste fosfofilit.

Analizată în general, morfologia cristalitelor de suprafaţă a straturilor subţiri de ortofosfaţi de
Zn(II) si Fe(II), obţinute prin coprecipitare in solutii apoase pe bază de acid ortofosforic şi azotic,

implicand procese competitive de substitutie si aditie [Sandu, 2011, 2012g şi 2012h], prezintă o
structură rugoasă neuniformă cu cristalite lungi ramificate sau aplatizate.

În prezenţa agentului de suprafaţă (hexametilentetramina - HT, tanin şi tiouree) cristalitele acestea
se micşorează ca lungime şi se îngroaşă, devenind mai compacte sub forma unor structuri aplatizate
(solzi, fulgi, scoici etc).

Conform datelor EDX (tabelul 5.2) raportul molar (Fe+Zn+ceilalţi cationi de coprecipitare)/P
pentru straturile de fosfaţi, care  variază în seria:
Y1 (1,5) < 2A (1,63) < P1 (1,71) < 4B (2,37) < X2 (2,50) < X1 (2,69) < 2B (3,25) < 3A (3,68) < 4A

(3,79) < Y3 (4,7) < Y4 (5,5) < 3B (5,95) < X4 (9,64) < Y2 (23,25) < X3 (342)

este foarte bine corelat cu compactitatea şi grosimea straturilor.
În toate cele patru cazuri raportul O/P este aproximativ 4 ce corespunde stoechiometriei

ortofosfatului, surplusul de oxigen este pus pe seama legăturilor cu ortofosfaţi şi a apei din
cristalohidraţi, iar pentru cei cu raportul între 3 şi 4 este pus pe seama legăturilor cu piro şi metafosfaţi.

5.4.  Analiza difractometrică XRD

În figurile 5.13 – 5.17 se prezintă spectrele XRD pentru probele P1, X1, X2, Y4 şi 2A, care au
prezentat în urma analizelor SEM-EDX caracteristici structurale deosebite din punct de vedere

morfologic şi compoziţional. Spectrele au fost obţinute cu ajutorul unui difractometru BRUKER, ce se

află în cadrul Laboratorului de Studii şi Cercetări pe Materiale, Procese şi Suprafeţe, din cadrul
Universităţii de Tehnolgie Belfort-Montbéliard, Franţa,

Fig. 5.13. Spectrul XRD pentru proba P1

În baza acestor spectre s-au determinat formula chimică a congruentului de bază cu evidenţierea
formelor alotropice prin parametrii celulei elementare şi a sistemului de cristalizare. Toate probele
conţin dispersat în stratul depus structuri congruentice de bază sub formă de fosfofilit,
Zn2Fe(PO4)2·4H2O (tetrahidratul fosfatului dublu de Zn şi Fe) care are sistemul de cristalizare
monoclinic şi celula elementară monoclinic primitiv (P21/c) cu următorii parametrii: a = 10,377Å, b =

5,086Å, c = 10,559Å,  = 90º,  = 121,1º şi  = 90º.
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Fig. 5.15. Spectrul XRD pentru proba X2

În stratul probei X2 alături de fosfofilit există şi pirofosfat de nichel (Ni(PO3)2), care este

compatibil structural cu primul, ultimul făcând parte din sistemul monoclinic, cu celula elementară
centrată, cu următorii parametrii a = 11,086Å, b =  8,227Å, c = 9,832Å,  = 90º,  = 112,74º şi  = 90º.

În cazul probei Y4 alături de fosfofilit există şi fosfat dublu de zinc şi magneziu anhidru
(Zn2Mg(PO4)2), de asemenea compatibil cu fosfofilitul, fiind cristalizat în sistem monoclinic, cu celula

elementară monoclinic primitiv (P21/n), cu următorii parametrii:    a = 7,569Å, b =  8,355Å, c =
5,059Å,  = 90º,  = 94,95º şi  = 90º.

Morfologia şi distribuţia cristalitelor pentru cele două probe X2 şi Y4 sunt total diferite, explicate
tocmai prin diferenţa mare între unghiul  al celulelor elementare, ceilalţi parametrii conferindu-le o

bună compatibilitate structurală în formarea cristalitelor. În primul caz se formează structuri grosiere
uniforme, distribuite pe întreaga suprafaţă ce conţine fosfofilit şi pirofosfat de nichel, iar în al doilea,
structuri filiforme aciculare, ce au distribuite uniform fosfofilit şi fosfat dublu de zinc şi magneziu.

De asemenea, în baza acestor date se pot justifica valoarea peste 4 a rapoartelor de combinare a

O/P din tabelul 5.2. Prezenţa nichelului sub formă de metafosfat, compatibil structural cu ortofosfaţii
permite formarea unor straturi subţiri ceramice de tip fosfat, foarte rezistente climatic şi mecanic.

5.5. Analiza prin spectroscopie microFTIR

Compuşii formaţi în urma proceselor de fosfatare la probele studiate sunt evidenţiaţi prin

maximele locale vibraţiilor specifice de grup, atât cele de deformaţie  (în plan şi în afara planului), din

domeniul numerelor de undă mici, cât şi de vibraţie . Spectrele FTIR evidenţiază doar structuri sub

formă de compuşi şi nu structuri metalice. Astfel, în spectrele FTIR (Fig. 5.18-5.24) regăsim maxime

specifice grupărilor ortofosfat (920-950 cm-1 şi 1054-1086 cm-1), pirofosfat (616-627 cm-1 şi 973-1000

cm-1), azotat (1436-1467 cm-1), gruparea hydroxo- din complecşi (1605-1640 cm-1), apele legate fizic şi

grupări HO- (3230-3565 cm-1).

Probele luate în studiu, conform datelor de spectroscopie IR privind intensitatea maxime specifice

grupărilor fosfat, sub formă de orto şi pirofosfat, alături de congruentul fosfofilit şi a altor produşi greu

solubili, cristalizaţi interstiţial la nivelul dendritelor sau a unor structuri grosiere, compacte şi uniforme,

raportate la stratul probei de referinţă P1 pot fi grupate în următoarele serii: spectre apropiate (X2, Y4,

2A, 2B, 3A, 4A) cu maxime bine individualizate; spectre cu maxime mai slab evidenţiate (X1, X4, Y3,

4B) şi ultima serie, spectre cu maxime foarte slabe, puternic atenuate (X3, Y1, Y2 şi 3B).
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Fig. 5.19. Spectrele FTIR pentru probele X2 şi Y1, aditivate cu Ni(II)

5.6. Studiul rezistenţei la coroziune în soluţie de NaCl 0,1M

Dintre probele elaborate cele 5 reprezentative selectate în urma analizelor SEM-EDX şi XRD, au

fost supuse testului de coroziune, care apoi au fost analizate comparativ prin microscopie electronică de

baleiaj şi microFTIR. Pentru o mai bună evidenţiere a naturii stratului depus, în tabelul 5.3. se prezintă

compoziţiile băilor de fosfatare pentru cele cinci probe.

Tabelul 5.3. Compoziţia băilor de fosfatare

Compoziţia băii P1 X1 X2 Y4 2A
H3PO4 soluţie 98%
(mL/L)

8,16 8,16 8,16 8,16 8,16

Zn
(g/L)

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

HNO3 soluţie 60%
(mL/L)

2,60 2,60 2,60 2,60 2,60

NaOH
(g/L)

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NaNO2

(g/L)
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Na3P3O10

(g/L)
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

CoCl2 ·6H2O
(g/L)

- 12,00 - - -

Ni(NO3)2·6H2O
(g/L)

- - 12,00 - -

Mg(NO3)2·6H2O
(g/L)

- - - 15,00 -

Hexametilentetramina
(g/L)

- - - - 2,00

Pentru obţinerea parametrilor de coroziune s-au trasat voltamogramele liniare pe domeniul de

±150mV faţă de potenţialul în circuit deschis (OCP) al fiecărei probe, determinat înaintea trasării
voltamogramei liniare. Valorile OCP sunt prezentate în Tabelul 5.4, în timp ce potenţialul de coroziune

Numărul de undă, cm-1

A
bs

or
ba

nt
a
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calculat cu software Nova 1.6, Ecor,calc are în vedere eventualele modificări ce au loc în timpul trasării
LV, dar nu diferă sensibil de OCP, diferenţa fiind ceva mai mare pentru probele Y4 şi P1, aşa cum
rezultă din Tabelul 5.4. În calcularea vitezei de coroziune(exprimată prin viteza de penetrare), s-a

considerat că are loc oxidarea fierului la Fe(OH)2 aşa cum atestă şi datele de literatură [Ningshen, 2009].

În figura 5.31 se dau diagramele Evans pentru cele 6 probe analizate obţinute în soluţie apoasă
0,1M NaCl prin trasarea voltamogramelor liniare la viteză de baleere 1mV/s pe un domeniu de
300mV(±150mV faţă de OCP al fiecărei probe).

Fig. 5.31. Diagrama Evans pentru cele şase probe în soluţia NaCl 0,1M

Parametrii de coroziune s-au determinat utilizând dreptele Tafel din diagramele Evans, fiind

prezentaţi în Tabelul 5.4.

Tabelul 5.4. Parametrii de coroziune ai probelor analizate în soluţiile apoase de NaCl

proba
-OCP

(mV)

ba

(mV/dec)

bc

(mV/dec)

Ecor,calc

(mV)

jcor

(µA/cm2)

vcor

(mm/an)

Rp

(Ω)

NaCl 0,1M

X2 450 148,96 240,22 -451 0,0564 0,6554∙10-3 187890

2A 395 292,21 172,48 -388 0,1384 1,6078∙10-3 108420

Y4 414 96,35 166,30 -458 0,6542 7,6022∙10-3 12897

X1 506 170,48 140,30 -507 0,9475 11,01∙10-3 11235

P1 348 90,72 116,58 -390 2,9159 33,882∙10-3 2016,7

P0 513 351,94 103,09 -511 9,3373 108,50∙10-3 1181,1
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Din tabelul 5.4 rezultă că proba cu nichel prezintă cea mai mare rezistenţă la coroziune din probele

ce prezintă strat protector iar cea mai atacabilă este P1. Aşa cum s-a obţinut şi din CV pentru proba Y4

se constată că într-un timp relativ scurt de la imersare (12h) rezistenţa la coroziune în acest mediu

coroziv scade destul de mult (de la 108420 Ω la 3272,9 Ω), iar rezistenţa la coroziune a probei X1 scade

chiar sub aceea a probei standard după degresare şi decapare, probabil prin aceste operaţii se

îndepărtează stratul protector. Pentru proba standard s-au determinat parametrii de coroziune şi întrun

mediu mai coroziv (0,25M NaCl) unde cum se vede şi din tabelul 5.4, rezistenţa la coroziune este cea

mai mică.

Hexametilen tetramina, prin abilitatea de diserpersie ridicată şi udare a suprafeţei, favorizează

formarea unui strat gros, uniform şi compact cu dendrite binedezvoltate, ce îmbunătăţeşte rezistenţa la

coroziune.

Astfel, mai întâi în procesului de coprecipitare se formează stratul fin ceramic din fosfat de fer şi

zinc (Zn2Fe(PO4)2·4H2O - fosfofilit), care apoi este insertat cu pirofosfat de nichel Ni(PO3)2.

Comparativ cu alte procedee de coprecipitare în sistem apos ce utilizează doar anioni fosfat în mediu

acid, prin utilizarea acceleratorilor de tip azotat cu capacitate oxidantă şi altor aditivi de suprafaţă (cu

capacitate de udare şi dispersie), procedeele sunt susceptibile la procese competitive pe bază de

echilibre acid-bază în prezenţa unor anumiţi cationi în stări de oxidare stabile (de exemplu Mg2+, Ca2+,

etc.) sau cu a unor cationi polivalenţi, cu stabilitate mică în starea inferioară de oxidare, care în prezenţa

oxigenului din aer, a oxidanţilor şi a luminii trec în stări superioare de oxidare (Mn2+, Cr2+, Fe2+, Ni2+

etc.).

Teoretic, de exemplu cationul Fe2+ (în mod asemănător Mn2+, Cr2+ şi Ni2+), care este o bază slabă,

instabilă, în prezenţa oxigenului din aer va trece uşor în Fe3+. Întradevăr, în mediu slab acid Fe2+ se

oxidează uşor la Fe3+, dar buna compatibilitate cu cationul Zn2+ în prezenţa anionului fosfat, cu care

formează stratul ceramic de fosfofilit, greu solubil, cu inerţie chimică ridicată la echilibrele acid-bază şi

redox se realizează un peliculogen foarte greu solubil, aderent la substrat şi cu distribuţie uniformă. Mai

mult, în prezenţa cationului Ni2+ care formează cu ionul pirofosfat o ceramică foarte stabilă, compatibilă

cu structura insertabilă a fosfofilitului, creşte stabilitatea stratului, devenind mai compact şi fără cracluri

termice sau reologice.

5.6.1. Studiul comparativ înainte şi după coroziune prin SEM

În imaginile din figura 5.32 se pot observa diferenţele de morfologie şi uniformitate a structurilor
de suprafaţă a celor cinci probe, înainte şi după coroziune..

Astfel, comparând proba P1, care are dendrite arborescente subţiri şi alungite cu centrii de
cristalizare uniform distribuiţi, probele X1 şi Y4 prezintă dendrite rare şi neregulate.

Probele X2 şi 2A, cu morfologii total diferite, prezintă după coroziune structuri ce sunt compacte

şi uniforme, fiind continue şi fără a vedea substratul de oţel, cum este în cazul celorlalte probe (P1, X1
şi Y4).
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Fig. 5.32. Imaginile SEM a probelor înainte şi după coroziune

Structurile dendritice bine dezvoltate 3D fac ca stratul să fie mai gros prin creşterea pe verticală
(Sandu, 2012a si 2012b). Datorită faptului că X2 şi 2A au structuri mai compacte şi distributie uniformă
a cristalitelor, porii şi zonele lacunare sunt absente. Probele P1, X1 şi Y4 au zone vizibile ale suportului

de oţel, lucru care le face susceptibibile atacului coroziv.
Porii şi crăpăturile fac ca mediul coroziv să între direct în contact cu suportul de oţel, rezistenţa

fiind foarte mică (Creus, 2000; Banczek, 2009).



35

Imaginile SEM ale probelor P1, X2 şi Y4 de după coroziune relefează faptul că stratul de protecţie
este distrus în mare parte, pe când probele X2 şi 2A prezintă un strat compact fără pori şi crăpături,
suportul de oţel nefiind vizibil. Slaba rezistenţă la coroziune pentru P1, X2 şi Y4 poate fi pusă pe seama
dendritelor subţiri şi alungite, care au suprafeţe de contact foarte mari cu mediul coroziv.

5.6.2. Studiul comparativ înainte şi după coroziune prin microFTIR

Compuşii formaţi în urma proceselor de fosfatare la cele cinci probe, respectiv urmele rămase
după testul de coroziune sunt confirmate şi din spectrele FTIR (Fig. 5.33-5.37), existând o bună
corelaţie cu datele EDX şi XRD.

Astfel, in spectrele FTIR regăsim picurile specifice grupărilor ortofosfat (919-940 cm-1 and 1054-

1085 cm-1), pirofosfat (616-624 cm-1 and 973-1000 cm-1), azotat (1438-1467 cm-1), gruparea hydroxo-

din complecşi (1605-1636 cm-1), apele legate fizic şi grupări HO- (3249-3560 cm-1). In spectrul probei

2A (cu hexamethilentetramina) se regasesc gruparile specifice metil (660 and 2393 cm-1), pentru

gruparea C-N (1869 cm-1) şi gruparea NH2 complexată (2850-2930 cm-1 şi 3174cm-1).

În figurile 5.33 – 5.37 se prezintă comparativ spectrele microFTIR ale celor 5 probe, înainte şi
după coroziune.

Fig. 5.33. Spectrul microFTIR al probei P1: roşu – înainte de coroziune şi albastru – după coroziune

Fig. 5.35. Spectrul microFTIR al probei X2: roşu – înainte de coroziune şi albastru – după coroziune
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După testele de coroziune probele au prezentat un spectru FTIR asemănător, evidenţiindu-se

grupările specifice, dar atenuate (I/I0) sau deplasate (Δ) în urma proceselor de coroziune (tabelul 5.5).

Tabelul 5.5. Datele comparative privind modificările picurilor specifice de grup
 pentru cele cinci probe înainte şi după coroziune

Gruparea
Ortofosfaţi Pirofosfaţi NO3

- HO-/H2OProba
Δ I/I0 Δ I/I0 Δ I/I0 Δ I/I0

Domeniul specific

P1
26,88
3,77

0,92
0,98

0,00
-1,58

1,25
0,87

17,75 1,05
2,61
9,96

*1,09
**1,00

* 1607,94-1605,33cm-1

** 3259,25-3249,29cm-1

X1
25,26
-7,47

0,98
1,01

4,36
20,29

0,92
0,84

19,12 0,95
-22,58

3,88
*1,02

**1,04
* 1634,80-1612,22cm-1

** 3260,32-3258,44cm-1

X2
-3,20
-8,22

1,03
1,10

0,00
-1,71

1,02
1,05

6,22 0,97
1,68
1,60

*1,00
**1,00

* 1612,30-1610,62 cm-1

** 3259,17-3257,57cm-1

Y4
-2,96
9,76

0,64
0,67

0,00
-2,20

0,73
0,74

7,31 0,92
27,27

1,28
*0,86

**1,00
* 1635,82-1608,55cm-1

** 3259,02-3257,70cm-1

2A
-7,62
-2,60

0,90
1,01

11,51
1,73

0,94
0,98

-1,10 0,91
2,03

20,13
*1,02

**0,98
* 1609,04-1607,01cm-1

** 3284,10-3263,97cm-1

Δ - deplasarea picului (cordat - necorodat)
I/I0 – atenuarea intensităţii picului (I/I0 = Icordat/Inecorodat)

Conform datelor privind rezistenţa la coroziune pentru cele cinci probe, avem următoarea serie
descrescătoare a acestora: X2 > 2A > Y4 > X1 > P1.

5.7. Analiza profilometrică 3D

Rugozitatea straturilor de fosfaţi depuse reprezintă o caracteristică foarte importantă în alte
aplicaţii decât rezistenţa la coroziune. Se pot obţine straturi subţiri rugoase rezistente la coroziune
datorită compactităţii şi uniformităţii în zona de interacţie cu substratul, precum şi straturi mai groase
rugoase, dar puţin rezistente la coroziune, din cauza existenţei porilor şi craclurilor.

Fig. 5.38. Reprezentările prin profilometria 3D pentru proba P1
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Fig. 5.39. Reprezentările prin profilometria 3D pentru proba X2

Dintre acestea, rugozitatea care a fost determinată ca medie prin teste multiple (n = 8) pe o

lungime de 5,6 mm, cu ajutorul profilometrlui optic 3D prezintă ca date numerice ale abaterii mediei
aritmetice a profilului rugozităţii. Datele sunt prezentate în tabelul 5.6.

Tabelul 5.6. Rugozitatea probelor

Proba P1 X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y4 2A 2B 3A 3B 4A 4B

Ra
(m)

1,49 1,88 2,21 1,83 1,21 4,33 1,63 1,65 5,65 1,44 1,67 2,45 1,76 2,83

5.8. Teste tribologice

Testele tribologice au fost efectuate cu un tribometru, tip bilă CSM. Probele au fost fixate pe
suportul care se învârte cu o raza de 5 mm, cu o viteză de 20cm/s, parcurgând distanţa de 100m (500
secunde, circa 3200 ture), sub o sarcină aplicată de 2N. Capul tribometrului este o bilă de oţel 100C6
(Ra: 0.02 µm, HRC 62), fixat de o consolă ca în figura 4.8.

Testele tribologice au fost aplicate doar la o parte dintre probe (P1, X1, X2, Y1, Y2, Y3, Y4, 2A,

2B, 3A, 3B, 4A şi 4B), care au prezentat structuri uniforme, dar din punct de vedere morfologic o

oarecare diferenţiere privind dezvoltarea cristalitelor pe verticală, care în timpul deformărilor plastice
pot avea un rol important în lubrifiere, prin formarea unui strat subţire mobil, alcătuit din fragmentele
rupte din aceste cristalite.

În baza acestor diagrame, pentru evaluarea comportării la frecare a straturilor de fosfaţi, s-au

selectat o serie de date calitative, care permit compararea comportării probelor şi corelarea cu alte
caracteristici.

Dintre aceste date menţionăm:
- coeficientul maxim al probei (max),;

- numărul de maxime înregistrate până în momentul distrugerii stratului.
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- timpul la care se obţine coeficientul maxim (tmax);

- timpul la care scade brusc coeficientul (tmin) – fiind corelat cu momentul în care stratul

de protecţie este în mare parte distrus;
- valoarea finală a coeficientului de frecare a depunerii deformată mecanic (f), la

sfârşitul analizei, când practic nu mai există stratul de protecţie – această valoare este
apropiată de cea a substratului de oţel (~0,6).

Tabelul 5.9. Valorile datelor obţinute în urma testelor tribologice.

Proba Coeficientul
maxim,

max

Număr de
maxime

Timpul
corespunzător

max

tmax (s)

Timpul la care
scade brusc
coeficientul

tmin (s)

valoarea finală a
coeficientului de

frecare,
f

P1 0,85 1 190-210 230 0,58
X1 0,92 1 95 120 0,60
X2 0,92 3 50; 105; 150 200 0,61
Y1 0,92 3 30-45; 80; 120 150 0,55
Y2 0,72 1 120 170 0,55
Y3 0,87 1 25 90 0,55
Y4 0,93 3 60; 100; 170 230 0,58
2A 0,92 3 105; 150; 180 220 0,63
2B 0,87 3 40-50; 100; 150 180 0,58
3A 0,87 3 30; 125; 155 195 0,62
3B 0,86 3 25; 90; 120 160 0,52
4A 0,92 1 110 190 0,58
4B 0,84 2 35; 70 85 0,52

O parte dintre probe prezintă mai multe maxime ale coeficientului de frecare, explicat prin

prezenţa diferenţiată a mai multor nivele formate din cristalite crescute de o anumită înălţime sau

existenţa unor straturi depuse succesiv. Acesta variază între 0,72 (Y2) şi 0,93 (Y4).

Probele fosfatate, a căror straturi au prezentat la analizele de până acum caracteristici superioare,

au coeficientul maxim de frecare mai mare decât al probei de referinţă, elaborată în soluţie standard, P1

(0,85), respectiv X2 şi 2A (0,92) şi Y4 (0,93).

Probele care prezintă mai mult de două maxime ale coeficientului de frecare, fie că prezintă

cristalite dendritice aciculare, concrescute pe mai multe nivele (X2, Y4, 2B şi 3A) şi cristalite grosiere

compacte şi suprapuse (Y1, 2A, 3B şi 4B). Aceste observaţii pot fi corelate foarte bine cu structurile

observate prin microscopie.

Din punct de vedere al timpului la care coeficientul de frecare scade la nivelul substratului

metalic, probele cu straturi de protecţie optime, acestea prezintă valoarea peste 200s (aprox. 1300 ture).

Valoarea finală a coeficientului de frecare pentru probele cu proprietăţi superioare (X2, 2A şi Y4)

este peste cea a probei de referinţă, P1 (0,58).

5.9. Analiza comportării în exploatare a straturilor fosfatate

În analiza comportării în exploatare a straturilor de fosfataţi s-au folosit probe de dimensiuni mici,

obţinute prin ştanţare. După fosfatare probele au fost supuse operaţiei de ambutisare cu ajutorul unei
prese hidraulice PHC 20 (Fig. 4.10), prevăzută cu o matriţă cilindrică simplă cu poanson concentric.
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Comportarea în exploatare a straturilor fosfatate s-a făcut prin determinarea mărimii forţei
necesare ambutisării semifabricatelor tratate prin fosfatare comparativ cu ambutisarea semifabricatelor
netratate.

În vederea determinării forţei la ambutisare, s-a utilizat un sistem dinamic de achiziţie de date,

format din unitatea master complet echipată, traductoare de forţă şi traductor de deplasare.
În vederea comparării forţelor la ambutisare s-au folosit probe din oţel şi respectiv oţel cu strat

depus de fosfaţi şi anume probele: P1, X2 şi 2A.
Dependenţa forţei de ambutisare faţă de cursa poansonului a tablei netratate şi a probelor P1, X2 şi

2A sunt prezentate în figura 5.45, valori ce au fost determinate în baza graficelor din Anexa 7.
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Fig. 5.45. Dependenţa forţei de ambutisare faţă de cursa poansonului

În figura 5.46 se prezintă piesele prelucrate prin ambutisare din semifabricate netratate şi tratate
prin fosfatare.

 a)             b)
Figura 5.46. Piese ambutisate: a) – nefosfatate; b) – fosfatate.

Se constată că forţa de ambutisare în cazul semifabricatelor fosfatate scade cu aproximativ 35%

faţă de ambutisarea pieselor fără tratament de suprafaţă (forţa scade de la  14 kN la  9 kN).
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Concluzii generale

Pe baza literaturii de specialitate referitoare la procedeele de fosfatare chimică cu zinc
şi alţi cationi metalici, aplicate pe suporturile pe bază de fer, s-a evidenţiat că tehnologiile
implică pe lângă aditivarea cu cationi metalici şi diverşi agenţi activi de suprafaţă, o serie de
acceleratori a unor procese din sistemul complex competitiv, dar şi unele post-tratamente a

structurilor formate, care conduc la reformarea microcristalitelor, conferindu-le capacitate

de a fi utilizate şi în alte scopuri, decât cel principal de protecţie anticorozivă.
În elaborarea tehnologiilor de fosfatare, care fac obiectul a patru invenţii s-au selectat

alături de cationii de bază Fe2+ şi Zn2+, o serie de cationi compatibili în procesele de

coprecipitare, astfel, din blocul „s” Mg2+, din blocul „p” Bi3+, din blocul „d” Cr2+, Mn2+,

Co2+ şi  Ni2+

Dintre anionii de bază s-au folosit alături de ortofosfat, azotatul, şi o serie de anioni de
compensare: clorură, tiosulfat şi formiat cu caracter reducător.

Dintre aditivi cu rol de agenţi activi de suprafaţă s-au folosit: hexametilentetramina,

tioureea şi taninul.
În elaborarea procedeului de obţinere a straturilor subţiri fosfatate prin aditivare cu

hexametilentetramina, tiouree şi tanin s-a observat că în urma imersiei în soluţia standard
aditivată straturile subţiri depuse sunt neuniforme, subţiri, iar cristalitele heterogene - aceste

procese se datorează formării unor combinaţii complexe ale acestor aditivi cu cationii de
precipitare, care nu permit dezvoltarea fosfaţilor pe suprafaţa oţelului. În aceste condiţii,
procesul de fosfatare a fost condus diferenţiat, acesta constând într-o fosfatare iniţială de 15
minute în soluţia standard de referinţă, urmată de o fosfatare secundară în soluţia aditivată
cu hexametilentetramină, tiouree şi tanin de stejar, alte 15 minute. S-a recurs la acest

demers, deoarece s-a observat că soluţiile aditivate nu favorizează nucleaţia primară pe
suprafaţa oţelului, rolul acestora resimţindu-se după apariţia primilor germeni cristalini de
fosfaţi greu solubili, favorizând anumite aspecte ale morfologiei şi distribuţiei
nanostructurilor.

Cunoscând rolul mediilor acide oxidante în depunerea straturilor subţiri uniforme din
structuri dendritice, pe lângă anionul NO3

-, s-a folosit şi anhidrida cromică (CrVIO3), pentru

a se evidenţia rolul unui oxidant foarte puternic, în formarea structurilor oxidice

transparente, care nu permit germinarea cristalitelor de fosfaţi. În urma cercetărilor s-a ajuns

la concluzia că aceasta trebuie evitată. La fel s-au comportat în procesele de depunere şi
anionii HCOO- (HC-IIO2

-) şi tiosulfat, S2O3
2- (S-I-S+VO3

2-), a căror rezultate nu sunt pe
măsura aşteptărilor.

În studiu s-au luat 17 seturi de probe, care au fost comparate cu proba martor P0 (tabla

nefosfatată utilizată ca suport), dintre care primele 3 au permis evidenţierea condiţiilor
optime de precipitare. Dintre acestea s-a selectat proba P1 luată ca probă standard de
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referinţă, pentru evidenţierea rolului aditivării cu diverşi ioni, cu activitate acido-bazică,
redox şi de complexare diferită şi agenţi activi de suprafaţă.

În obţinerea straturilor subţiri s-au folosit aceleaşi condiţiile de fosfatare ca şi pentru
proba standard de referinţă, P1.

În studiul caracteristicilor chimice, fizico-structurale şi mecanice s-au implicat o serie

de tehnici moderne, grupate pe următoarele analize:
o morfologia – OM, SEM, profilometria optică 3D;
o compoziţia – EDX, XRD şi microFTIR
o comportarea la coroziune,

o testele tribologice şi de deformare.
În urma analizelor prin OM, SEM-EDX, XRD şi microFTIR a acestor probe, prin

raportare la proba standard P1, pot fi grupate, după morfologia straturilor depuse, în:
 cristalite dendritice aciculare: P1, X1, Y4, 2B, 3A şi 4A;
 cristalite grosiere compacte: X2, 2A şi Y1;
 cristalite atenuate sau lipsă: X3, X4, Y2 şi Y3;
 cristalite sub formă de solzi sau scoici cu morfologie neuniformă: 3B şi 4B;

Analizele privind compoziţia chimică efectuate prin EDX, XRD şi microFTIR
confirmă pentru probele cu straturi uniforme, compacte şi aderente la substrat (P1, X2, 2A,
Y4), formarea de structuri complexe sub forma unor dendrite subţiri arborescente sau sub
forma unor cristalite grosiere dispuse în planuri paralele, ce conţin componente structurale
formate din congruenţi compatibili structurali (fosfofilit – tetrahidratul fosfatului dublu de

fer şi zinc, fosfat dublu de magneziu şi zinc şi metafosfat de nichel).
Majoritatea datelor pentru probele studiate obţinute prin analiza OM, SEM-EDX, XRD

şi microFTIR se corelează foarte bine. În baza acestor analize s-a demonstrat că din cele
patru grupe de structuri, există cristalite dendritice aciculare (P1, Y4) şi grosiere compacte
(X2 şi 2A), care oferă pe lângă rezistenţa la coroziune şi o bună prelucrabilitate prin
deformare plastică.

În baza acestor studii s-au elaborat două procedee noi de fosfatare, care fac obiectul a

două dosare OSIM, ca prim-autor. Cele două procedee alături, de celelalte două brevetate au
fost prezentate la diverse expoziţii şi saloane de invenţii, fiind recompensate cu diplome,
medalii şi premii speciale.

Foarte multe din datele experimentale fac obiectul unor lucrări ştiinţifice publicate în
reviste de specialitate, cotate ISI (4) ca prim-autor, în străinătate în reviste BDI (1) şi în
reviste naţionale BDI (7).

De asemenea, în perioada elaborării tezei a publicat ca şi coautor alte 13 lucrări ISI,

dar pe teme conexe, care au permis aprofundarea unor aspecte teoretice şi practice legate de
straturile subţiri, precum şi interpretarea unor date experimentale prin tehnici moderne
(SEM-EDX, microFTIR, XRD etc.).
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Contribuții personale

În urma activităților ştiințifice desfăşurate am avut următoarele contribuţii originale:

 am realizat un studiu bibliografic complex asupra metodelor şi tehnicilor de
caracterizare a suprafețelor;

 am efectuat unui amplu studiu bibliografic asupra obținerii straturilor fosfatate;
 am elaborat un protocol experimental privind selectarea sistemelor de aditivare cu

cationi şi agenţi activi de suprafaţă;
 am elaborat un protocol experimental privind implicarea unor metode şi tehnici de

investigare ştiinţifică moderne;
 am elaborat în baza datelor experimentale a unei tehnologii noi de fosfatare brevetabile,

care să ofere o înaltă fiabilitate, o bună protecţie climatică, un impact minim asupra
mediului şi operatorului;

 am realizat analize de microscopie optică şi electronică – vizând identificarea

microstructurii şi compoziției straturilor;
 am realizat evidențierea compoziției straturilor prin efectuarea analizei prin difracție de

raze X (XRD);

 am realizat analize prin microscopie FTIR în vederea evaluării compoziției straturilor
dar şi a comportării la coroziune a probelor;

 am realizat analize de profilometrie optică 3D în vederea evaluării rugozității şi
distribuției structurilor pe suprafață;

 am realizat teste de comportare la coroziune a straturilor obținute – vizând identificarea

rezistenței la coroziune;
 am efectuat analize tribologice şi de comportare în exploatare a straturilor fosfatate;
 am modelat pentru prima dată procesul de formare a straturilor de fosfaţi cu

fundamentarea teoretică a reacţiilor;
 am obținut straturi fosfatate cu proprietăți deosebite cu un excelent raport pret/calitate;
 am realizat, pe baza temei de doctorat, a mai multor colaborări ştiințifice cu colective

din străinătate - Universite de Technologie Belfort-Montbeliard şi din țară -

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 am realizat o diseminare deosebită rezultatelor prin publicarea de lucrări ştiinţifice în

reviste cotate ISI şi BDI, dar şi a două dosare de invenții;
 am participat la numeroase manifestări ştiinţifice şi saloane de invenţii, unde cercetările

au fost evaluate şi premiate de către Asociația Inventatorilor din Croația, Universitatea
Tehnică din Republica Moldova şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;

 desprinderea unor concluzii curente şi a unor concluzii generale.
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Direcții de perspectivă

În baza rezultatelor obţinute pe parcursul cercetării doctorale, am deschis noi drumuri
de dezvoltare a domeniului.

Obținerea straturilor fosfatate prezintă mai multe scopuri, dintre care am focalizat
atenția asupra – protecției anticorozive, deformării la rece şi antifricțiune, urmând a se
efectua studii privind obținerea de straturi utilizate ca suporturi pentru vopsele şi lacuri, dar
şi cu aspect decorativ, prin obținerea unor straturi cu texturi şi nuanțe bine definite.

De asemenea, caracterizarea straturilor fosfatate poate fi efectuată şi prin studii de
microduritate şi aderență.

O altă direcție de abordat este realizarea unei instalației la nivel industrial şi brevetarea
de noi procedee de fosfatare prin implicarea şi altor cationi dar şi modificarea parametrilor
de reacție.
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