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CAPITOLUL 1 

INTRODUCERE. OPORTUNITATEA LUCRĂRII 

Pompele de apă reziduală (menajeră şi industrială) sunt în general pompe centrifuge 

de putere mare, care lucrează în condiții grele, deoarece apa conține agenți corozivi puternici, 

organici şi anorganici precum şi suspensii şi particule abrazive de diverse mărimi şi forme. 

Apa reziduală variază în compoziție conținând deșeuri de canalizare care includ 

bacterii patogene, particule organice şi anorganice, emulsii, gaze dizolvate etc., având un pH 

ce variază între 6 şi 9. Cel mai corosiv este acidul sulfuric care se găsește în concentrație 

ridicată în apele reziduale (Karassik, 2001; Pantazopoulos, 2014). 

În timpul funcționarii, o pompă mecanică de apă reziduală trebuie să suporte diverse 

solicitări mecanice şi chimice, precum: 

- șocuri mecanice de intensităţi diferite, unghiuri de contact variabile ale particulelor, 

gradul de abraziune al particulelor variind în funcție de forma şi mărimea acestora, Figura 1.1; 

- acțiunea termică şi mecanică, deoarece pompele lucrează în exterior, iarna trebuie să 

reziste la temperaturi de până la -35 ○C (temperaturile sub 0 ○C, la funcționarea unei pompe, 

creează pericolul prin înghețare a apei din interiorul camerei de refulare şi pe conductele de 

transport, apărând microfisuri din cauza creșterii cu 9% a volumului apei înghețate) iar vara 

până la 50 ○C; pompele care lucrează în stare imersată trebuie să reziste la viteza şi forța apei 

cu particule abrazive; 

- cavitația datorată curgerii apei reziduale cu turbulenţe prezintă un pericol pentru 

integritatea subansamblului pompelor;  

- pH-ul acid al apei care creşte conținutul de ioni activi şi reactivitatea chimică a 

lichidului; 

- coroziunea, dată de acidul sulfuric şi bioxidul de sulf dizolvat în apă, apare în urma 

descompunerii substanțelor de origine organică; 

- coroziunea accentuată dată de prezenţa oxigenului dizolvat în lichidul transportat, care 

modifică aciditatea apei; 

- coroziunea accelerată a fluxului reprezintă îndepărtarea stratului de oxid de protecție 

de pe metalul pompei (în special la oţeluri slab aliate şi la fonte cenușii). Viteza acestui proces 
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este determinată de conținutul de oxigen, de viteza de scurgere și de conținutul de clor 

(Metwally, 2008; Psyllaki, 2013);  

- neuniformităţi în funcționare din cauza vâscozității variabile a apei reziduale şi a 

prezenţei particulelor în suspensie de mărimi diferite; 

- acțiunea bacteriilor aerobe şi anaerobe asupra metalului din care este executată pompa; 

- atacul chimic al hidrogenului sulfurat (H2S), care este produs de bacteriile reducătoare 

de sulf în apele uzate care curg în canalizare. 

Teza de doctorat cuprinde un număr de 6 capitole, 179 pagini, 141 de figuri, 41 de 

tabele, 2 anexe și 117 de referințe bibliografice. 

Cercetările realizate au fost diseminate, autorul având publicate sau prezentate la 

conferințe un numar de 13 lucrări științifice. 

Primul capitol, prezintă problematica legată de justificarea cercetărilor efectuate 

asupra îmbunătățirii caracteristicilor materialelor utilizate pentru construcția pompelor de ape 

reziduale. De asemenea, sunt prezentate și condițiile dificile de funcționare atât chimic cât și 

eroziv ale pompelor submersibile folosite în stațiile de epurare a apelor. Totodată, s-a realizat 

o analiză critică asupra proprietăților fizice, mecanice și chimice ale principalelor materiale 

utilizate la fabricarea rotoarelor de pompe.  

Capitolul al doilea prezintă stadiul actual al cercetărilor realizate până în prezent 

asupra interacțiunii dintre materialele utilizate la construcția pompelor de ape reziduale și 

apele cu caracter puternic coroziv ce conțin suspensii organice și anorganice, ciuperci, bacterii 

aerobe și anaerobe etc. În acest capitol sunt analizate și procesele de coroziune care apar în 

funcționarea pompelor submersibile precum și condițiile de apariție a coroziunii erozive, 

galvanice, sub tensiune, prin cavitație, intergranulară, selectivă, în puncte, uniformă etc. 

Capitolul al treilea prezintă obiectivele tezei de doctorat, materialele metalice folosite 

în experimente și de asemenea este prezentat în detaliu programul experimental ce constă în 

analizarea coroziunii liniare, ciclice, galvanice și în timp pentru materialul rotorului pompei și 

anume fonta cu grafit nodular. 

Capitolul patru este în întregime compus din determinările făcute pentru a studia 

caracteristicile de coroziune mai sus amintite și a realiza o analiză detaliată obținută prin 

fotografii SEM și cu sonda EDX asupra oxizilor formați la coroziune în ape reziduale cu 

caracter neutru, acid și bazic la coroziune ciclică sau la menținere în soluție timp de 30, 65 sau 

90 de zile. După depunerea straturilor de fosfat pe probe din fontă cu grafit nodular au fost 

repetate încercările de coroziune analizate și comparate rezultatele privind rezistența la 

coroziune atât a straturilor depuse, cât și a materialului de bază, obținându-se rezultate 

superioare pe probele fosfatate. 

În capitolul cinci sunt prezentate metodele de caracterizare a straturilor depuse din 

punct de vedere: elemental și structural prin spectroscopie cu radiații X, microscopie optică, 
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microscopie electronică de baleiaj, mecanic prin teste de zgâriere și microindentare; chimic 

prin rezistență la coroziune și unghi de contact. De asemenea, a fost caracterizată suprafața 

probelor prin determinarea valorii unghiului de contact. Totodată, în acest capitol sunt 

descrise pe scurt echipamentele utilizate și principiile metodelor de determinare/caracterizare. 

În finalul tezei de doctorat sunt prezentate, „Concluzii finale, contribuţii personale și 

direcții de perspectivă”, care pun în evidență concluziile bazate pe cercetările experimentale 

privind îmbunătățirea proprietăților fontei cu grafit nodular utilizată la fabricarea rotoarelor de 

pompe pentru ape reziduale. De asemenea, sunt evidențiate noi direcții de cercetare. 
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CAPITOLUL 2 

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND 

CARACTERISTICILE MATERIALELOR UTILIZATE 

PENTRU CONSTRUIREA POMPELOR DE APE REZIDUALE 

2.1. Ape reziduale 

Termenul de apă reziduală/uzată defineşte un tip de apă care este poluată cu 

substanţe ce provin din resturi organice de origine umană (apă menajeră) și animală şi din 

deșeuri generate de activitatea industrială. 

2.1.1. Influenţa compoziţiei apelor reziduale asupra coroziunii sistemului de 

pompare 

Apele reziduale reprezintă un mediu agresiv chimic prin prezenţa în compoziţia 

acestora a elementelor corozive şi abrazive, precum, (Corominas, 2013): oxigen dizolvat; 

deşeuri menajere, precum: cloruri, fluoruri, sodă, substanţe organice de dejecţie; acizi formaţi 

din descompunerea substanţelor biologice; compuşi ai sulfului (SO2, H2S, H2SO4 etc.); 

bacterii aerobe şi anaerobe care creează acizi biogeni (produşi printr-un proces biologic); 

ciuperci şi suspensii de reziduuri biologice, pietriş, nisip şi alte substanţe solide de natură 

organică şi anorganică (Metwally, 2008; Psyllaki, 2013; Hernandez-Sandoval, 2015; Vanaei, 

2017). 

2.2. Coroziunea și uzura pompelor de ape reziduale. Materiale utilizate 

la fabricarea componentelor pompelor 

Coroziunea are loc în diverse forme, variind de la atacuri uniforme pe întreaga 

suprafață până la atacuri locale severe. Condițiile chimice și fizice ale mediului determină atât 

tipul, cât și viteza atacurilor de coroziune. Condițiile determină, de asemenea, tipul de produse 



 
Capitolul 2. Stadiul actual al cercetărilor privind caracteristicile materialelor utilizate pentru construirea 

pompelor de ape reziduale 

11 
 

de coroziune care se formează și măsurile de control care trebuie luate (Pump Handbook, 

2004).  

Unele procese de degradare, cum ar fi eroziunea sub acțiunea mișcării particulelor, 

cavitația, oboseala și uzura adezivă sunt considerate mecanisme pur fizice și nu sunt, în 

general, considerate drept coroziune chimică.  

Procesele de degradare cum ar fi coroziunea generală, coroziunea în puncte, 

coroziunea galvanică, coroziunea în crevase, coroziunea selectivă și coroziunea intergranulară 

sunt considerate de natură pur chimică. Alte procese de degradare, cum ar fi eroziunea 

corozivă, coroziunea sub tensiune implică mecanisme care conțin ambele aspecte, atât 

mecanice cât și chimice. 

O pompă centrifugă se degradează atât sub acțiunea efectului coroziv al mediului în 

care lucrează, cât şi sub acțiunea eroziunii realizate de mișcarea şi dinamica suspensiilor şi a 

particulelor solide din apa reziduală şi acțiunea pieselor în mișcare. Fenomenele 

fizico-chimice care colaborează la degradarea elementelor din pompă, acționează atât în 

perioada de funcționare a pompei cât şi în regimul de așteptare (Sahoo, 2009). 
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CAPITOLUL 3 

OBIECTIVELE TEZEI. MATERIALE UTILIZATE ÎN 

EXPERIMENTE 

Pompele de ape reziduale funcționează în regim dur, atât din cauza eroziunii dinamice 

prin prezența particulelor în suspensie și a dejecțiilor solide care sunt evacuate în canalizare 

cât și din cauza agresiunii chimice datorată acidității sau bazicității apelor menajere. La 

aceasta se adaugă și acțiunea agenților termici, funcționarea pompelor fiind necesară și la 

temperaturi mai mici de 40 ⁰C și sub -20 ⁰C. Aceste condiții duc în timp la coroziunea 

puternic accentuată a elementelor în mișcare ale pompelor reziduale. Dintre elementele 

pompei, cel mai utilizat și mai supus agresiunii fizice și chimice este rotorul care este fabricat 

din fontă cu grafit nodular. În lucrare s-a studiat coroziunea epruvetelor din fontă cu grafit 

nodular, iar cercetările experimentale care s-au efectuate în cadrul tezei de doctorat s-au axat 

pe obținerea și caracterizarea unui strat prin depunere chimică, fosfatarea, pe suprafața fontei 

cu grafit nodular pentru îmbunătățirea proprietăților de rezistență la coroziune. 

Obiectivele tezei de doctorat creează cadrul în care care este legat logic atât studiul 

experimental cât și soluția propusă pentru creșterea durabilității în funcționare a pompelor 

reziduale. 

Obiectivul principal al tezei de doctorat îl reprezintă creșterea numărului de ore de 

funcționare și păstrarea integrității rotorului pompei în condiții de eroziune corozivă în care 

lucrează prin realizarea unui tratament chimic de fosfatare pentru îmbunătățirea proprietăților 

de rezistență la coroziune a fontei cu grafit nodular din care este executat rotorul. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv trebuie parcurse o serie de etape: 

1. analiza materialului rotorului pompei submersibile; 

2. pregătirea probelor necesare încercărilor specifice de coroziune; 

3. pregătirea mediilor de coroziune sintetice pentru ape reziduale; 

4. pregătirea soluțiilor pentru fosfatare; 

5. caracterizarea straturilor fosfatate obținute; 

6. realizarea probelor specifice pentru încercările de coroziune după fosfatare. 
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3.1. Programul cercetărilor experimentale 

Programul de cercetare al tezei, prezentat în continuare, a fost stabilit în vederea 
îndeplinirii obiectivului principal și are ca scop îmbunătățirea rezistenței la coroziune a fontei 
cu grafit nodular din care este fabricat rotorul pompei. 

 

 

3.2. Alegerea şi caracterizarea materialelor metalice folosite la 

experiment din punct de vedere chimic prin analiză 

spectroscopică şi structural prin analiză metalografică 

Materialele metalice care au fost alese ca bază, pentru măsurarea coroziunii galvanice 

şi a unghiului de contact a diverselor tipuri de lichide uzate, sunt materiale din care sunt 

1.

• Alegerea şi caracterizarea materialelor metalice folosite la experiment din punct
de vedere chimic prin analiză spectroscopică şi structural prin analiză
metalografică

2.
• Alegerea lichidelor folosite la experiment

3.
• Coroziunea fontei cu grafit nodular în ape reziduale menajere

4.
• Coroziunea galvanică a fontei cu grafit nodular cuplate cu diferite aliaje în apele

reziduale menajere sintetice

5.
• Influenţa timpului de imersie a fontei cu grafit nodular în ape reziduale 

menajere sintetice asupra comportării la coroziune

6.
• Coroziunea fontei cu grafit nodular fosfatate

7.
• Analiza unghiului de contact a diverselor medii lichide tip apă reziduală pe 

materialele metalice folosite în construcţia pompei submersibile

8.
• Analiza proprietăților fizico-mecanice ale stratului depus prin fosfatare pe 

substrat de fontă cu grafit nodular
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realizate componentele constructive ale pompelor submersibile, adică: oţel slab aliat, bronz, 

alamă, aliaj de aluminiu, fontă cu grafit lamelar, fontă cu grafit nodular, fontă cu grafit 

nodular fosfatată. Compoziţiile chimice ale tuturor probelor au fost determinate cu ajutorul 

unui spectrofotometru de emisie FOUNDRY-MASTER – World Wide Analytical Systems 

AG. Microstructura acestor aliaje a fost analizată prin microscopie optică, conform 

procedurilor standard (Buehler Sum-Met, 2004), după atacul suprafeţei şlefuite cu soluţie de 

acid azotic de concentraţie 2% în alcool etilic. S-a utilizat microscopul metalografic Optika 

B383 MET. 

3.2.4. Analiza probei din fontă cu grafit nodular 

Fonta cu grafit nodular este o fontă cu grafit sferoidal. Datorită aspectului nodular al 

grafitului este minimalizat efectul de rejecție (crestare) şi prin aceasta se obţin valori mari ale 

rezistenţei la tracţiune şi ale alungirii la rupere. Graţie acestor proprietăți, aceste materiale au 

multiple utilizări, cum ar fi, chiulase şi arbori pentru motoare, roţi dinţate, grătare, precum şi 

piese pentru pompe, prese sau maşini electrice.  

În studiul de faţă s-a ales o fontă cu grafit nodular folosită pentru construcţia pompelor 

utilizate în staţiile de pompare aferente transferării apelor reziduale menajere în reţeaua de 

canalizare. Studiul urmăreşte evaluarea rapidă a coroziunii instantanee, coroziune care apare 

la contactul direct dintre metal şi apele reziduale, precum şi influenţa pH-ului asupra acestui 

proces. A fost analizată o pompă centrifugală cu un singur canal (Figura 3.4), de presiune 

scăzută, atât din punct de vedere macroscopic cât şi prin analize SEM şi microscopie optică, 

pentru a evidenția zonele cu uzură şi coroziune importante.  

Se observă că partea interioară a rotorului pompei, care lucrează imersată în lichidul 

rezultat din activitățile casnice, este foarte corodat. 

Rezultatele măsurătorilor pentru fonta cu grafit nodular (folosită pentru realizarea 

rotorului pompei submersibile) sunt prezentate în Tabelul 3.4.  

   
a)                                                          b) 

Figura 3.4. Pompă centrifugală cu un singur canal, de presiune scăzută:  
a) rotor; b) zona corodată şi uzată din rotor. 
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Microstructura s-a determinat cu ajutorul microscopului optic metalografic de tip 

Optika B383 MET, Figura 3.5, şi cu ajutorul microscopului cu scanare de electroni (SEM), 

Figura 3.6 şi Figura 3.7. 

Tabelul 3.4. Compoziția chimică a fontei cu grafit nodular, % 

Proba Fe C Si Ni Mg Mn  P S Cr Ti Al Cu AE 

FONTA 
CENUŞIE 

92,75 4,50 2,28 0,12 0,10 0,09 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

Proba mai conţine alte elemente (AE) 
 

  
a)                                                          b) 

Figura 3.5. Microstructura fontei cu grafit nodular şi baza metalică ferito-perlitică:  
a) 200X; b) 100X. 

 

  
a)                                                          b) 

Figura 3.6. Microstructura fontei:  
a) SEM, 70 μm; b) EDX, 50 μm. 

 

   
a)                                                          b) 

Figura 3.7. Zona corodată a pompei: 
a) SEM, 100 μm; b) EDX, 90 μm. 
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3.3. Alegerea lichidelor folosite la experiment 

Având în vedere utilizarea fontelor nodulare în construcţia pompelor utilizate în 

circulaţia apelor reziduale, s-a optat pentru studiul coroziunii materialului într-o serie de 

soluţii care să simuleze apele reziduale menajere şi unele compoziţii care pot apărea sporadic 

în activităţile zilnice, ape care sunt evacuate la canalizare.  

Alegerea componentelor soluţiilor sintetice este bazată pe compoziţia așteptată a 

deversărilor de ape menajere.  

Compoziţia apelor reziduale sintetice de bază, notată prescurtat cu DWW-1, este 

prezentă în Tabelul 3.8, (Perju, 2018). 

Componentele anorganice sunt răspunzătoare pentru proprietăţile corozive ale soluţiei, 

în timp ce componentele alimentare funcționează ca protectori sau inhibitori. Soluţia DWW-1 

prezintă un pH apropiat de neutralitate: pH = 6,5. 

Tabelul 3.8. Compoziția apelor reziduale sintetice de bază (DWW-1) 

COMPONENTE 

CHIMICE 
mg/l 

COMPONENTE 

ALIMENTARE 
mg/l 

URME DE METALE 
mg metal/l 

NH4Cl 15 Lapte praf 118 Cr(NO3)3.9H2O 0,10 

CH3COONa.3H2O 142 Drojdie de bere 54 CuCl2.2H2O 0,20 

MgSO4.7H2O 32 Amidon 122 MnCl2 0,05 

CaHPO4 20 Ulei de soia 15 NiSO4.7H2O 0,08 

K2HPO4.3H2O 56   PbCl2 0,07 

FeSO4.7H2O 14     

Urea 98     

Peptone* 15     

(*) Peptonele – amestec de peptide solubile în apă obţinute prin hidroliza proteinelor sub acţiunea pepsinei 

DWW – Domestic Waste Water 
 

Pentru a studia influenţa pH-ului asupra comportării la coroziune s-a utilizat soluţia de 

bază (DWW-1) la care s-a modificat pH-ul prin adaos de acid clorhidric, respectiv hidroxid de 

sodiu.  

Astfel au fost obţinute soluţiile: 

DWW-2: de pH = 3,0 prin adăugarea de soluţie de HCl 0,1 M la soluţia de bază.

 DWW-3: de pH = 11,0 obţinută prin adăugarea de NaOH 0,1 M la soluţia se bază. 

O altă încercare a fost orientată în direcţia obţinerii unui agent de coroziune mai dur. 

În acest scop s-au utilizat detergenţi agresivi de tipul acelora pentru cuptoare şi aragazuri care 

conţin hidroxid de sodiu (10%) şi agenţi tensioactivi (Forte plus) şi detergenţi anti calcar şi 

contra murdăriei pe bază de hidrohid de potasiu, fosfaţi şi fosfonaţi precum şi agenţi 

tensioactivi neionici (Triumf).  
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DWW-4: de pH = 12, obţinută prin dizolvarea într-un litru de apă a 15 ml detergent 

Forte şi 15 ml detergent Triumf. 

S-a sintetizat un tip de apă reziduală acidă dizolvând în apă acizi alimentari slabi oţet 

şi zeamă de lămâie. 

DWW-5: pH = 2,5 – 10 ml oţet + 5 ml zeamă de lămâie la un litru de soluţie. 

Poluanţi mai puţin agresivi pot apărea ca urmare a utilizării detergenţilor pentru vase, 

cu conţinut de sulfonaţi anionici, sulfonaţi neionici, fenoxietanol şi metihilisothiazolinone, 

cum ar fi detergentul Fairy. 

DWW-6: de pH = 6,5 obţinută prin dizolvarea a 15 ml detergent Fairy într-un litru de 

apă. Comportarea fontei cu grafit nodular în prezenţa unor săruri concentrate la pH slab acid a 

fost studiată în soluţia DWW-6. 

DWW-7: de pH = 3, a fost preparată dizolvând 1 mol de Na2SO4 într-un litru de 

soluţie şi tamponând această soluţie la pH=3,0 prin adăugare de H2SO4 0,1 M. 

Pentru a vedea influenţa hidrogenului sulfurat asupra comportării la coroziune a 

aliajului s-a utilizat soluţia DWW-6 în care s-a adăugat Na2S. În mediul acid al acestei soluţii 

Na2S disociază conform reacţiei: 

𝑁𝑎𝑆 + 2𝐻 → 2𝑁𝑎 + 𝐻 𝑆 (3.1) 

iar hidrogenul sulfurat rămâne dizolvat în soluţie. Concentraţia H2S în această soluţie a fost de 

ordinul a 30 ppm în moli/l: 

DWW-8: de pH = 3 – Na2SO4 1M + H2SO4 (până la pH = 3) + 0,35 mg/l H2S 

Astfel, în soluţia DWW-7 există doar urme de H2S. Într-o astfel de soluţie a fost 

studiată şi comportarea unui oţel Fe-C utilizat în construcţia echipamentelor industriale. 

O soluţie cu un conţinut de 1000 ori mai mare de H2S decât în soluţia DWW-7 a fost 

obţinută dizolvând Na2S într-o cantitate determinată de soluţie DWW-6 şi corectând apoi 

valoarea pH-ului la valoarea 3, prin titrare cu H2SO4 1N: 

DWW-9: pH = 3,0 – Na2SO4 1M + H2SO4 (până la pH = 3) + 350 mg/l H2S. 
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CAPITOLUL 4 

REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND COROZIUNEA 

FONTEI CU GRAFIT NODULAR, NETRATATĂ ȘI TRATATĂ, 

ÎN APE REZIDUALE MENAJERE 

4.1. Coroziunea fontei cu grafit nodular în ape menajere. Rezultate şi 

discuții  

Deoarece fonta cu grafit nodular este mult mai rezistentă decât fonta lamelară, acest 

material este utilizat pentru fabricarea conductelor utilizate în transportul apelor uzate în 

terenuri accidentate. De asemenea, fonta cu grafit nodular este utilizată în domeniul 

automobilelor, vagoanelor, tractoarelor precum și a pompelor de ulei sau apă. Pomparea 

apelor uzate este diferită de aceea a apelor obișnuite deoarece apele reziduale conțin suspensii 

de solide, poluanți anorganici și organici. Compușii anorganici și organici dizolvați pot 

reacționa cu materialul din care sunt construite pompele și conductele și pot produce 

coroziunea acestora. 

Apele reziduale de la consumatorii casnici constau din soluții relativ diluate de 

compuși chimici neagresivi. Contaminanții tipici în apele reziduale brute provenite din 

diverse surse casnice sunt: uleiuri, grăsimi, detergenți, materii organice, pământuri, deșeuri 

umane, resturi de alimente și compuși anorganici (acizi, baze, săruri).  

Din punctul de vedere al coroziunii, apele de canalizare nu ar trebui să fie mult diferite 

de apele obișnuite dacă pH-ul acestora este apropiat de neutralitate. Contaminanții cei mai 

obișnuiți în apele reziduale sunt cloruri, compuși cu azot, sulfați și fosfați, precum și o mare 

varietate de compuși organici.  

pH-ul apelor reziduale menajere este cuprins între 6 și 7, trecând spre valori alcaline 

atunci când se utilizează săpunuri sau detergenți. Apele uzate de la fabrici și uzine pot conține 

contaminanți mult mai agresivi și în concentrații mari, din care unele pot afecta semnificativ 

agresivitatea acestora. Accidental, apele uzate pot ajunge la pH mic (ape acide) sau pH mare 
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(ape alcaline) și pot conține contaminanți în concentrație mare, conducând astfel la 

accentuarea coroziunii.  

Viteza de coroziune a oțelului și a fontelor pot crește de 5 până la 10 ori în condiții de 

aciditate locală produsă prin acțiune microbiologică sau prin contaminare accidentală. Mai 

mult, conductele și alte structuri fabricate din oțel carbon sau fontă cu grafit nodular pot fi 

corodate extrem de mult de solul în care sunt introduse. 

Cercetările de față au fost făcute cu scopul de a studia comportarea la coroziune a 

fontei cu grafit nodular în diverse tipuri de ape reziduale sintetice. 

Comportarea la coroziune a materialului studiat în contact cu apele reziduale menajere 

a fost studiată prin teste electrochimice: potențialul în circuit deschis, curbe de polarizare 

anodică liniară și curbe de polarizare potenţiodinamică ciclică (voltamograme ciclice). 

Pentru exemplificare, în Figura 4.2 sunt prezentate rezultatele experimentale obţinute 

în DWW-2. 

Din diagramele semilogaritmice s-au evaluat  potenţialul de coroziune (Ecor) şi 

potenţialul de repasivare (Erp). De asemenea, utilizând doar punctele de pe curba anodică din 

vecinătatea potenţialului de coroziune şi metoda rezistenţei de polarizare s-au calculat valorile 

iniţiale ale rezistenţei de polarizare, densităţii de curent şi vitezei de coroziune la viteza de 

scanare a potenţialului de 10 mV/s. Valorile acestor mărimi, împreună cu coeficienţii ecuaţiei 

(4.5), sunt prezentaţi în Tabelul 4.2. 

În privinţa potenţialului de coroziune se poate constata că există diferenţe între 

valorile evaluate din diagram Evans la vitezele de scanare a potenţialului de 0,5 mV/s şi 10 

mV/s dar aceste diferenţe nu indică o anumită regularitate ci sunt aleatorii. Se respectă totuşi 

acelaşi tip de dependenţă atât pentru coroziunea instantanee cât şi pentru coroziunea sub 

tensiune.  

 
Figura 4.2. Voltamograma ciclică în coordonate liniare şi semi-logaritmice pentru fonta cu grafit nodular în 

DWW-2. 
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Tabelul 4.2. Parametrii caracteristici coroziunii stimulate evaluaţi din voltamogramele ciclice, (Anexa 1) 

Mediu de 
coroziune 

pH 
Ecorr 

mV 

Erp 

mV 

j2V 

mA/cm2 

Parametrii de coroziune   J(mA/cm2) = a.E(V) + b 

Rp 

ohm.cm2 

jcorr 

cm2 

vcorr 

m/year 
a b 

DWW-1 6,5 -669 -446 1,644 2040 14,49 169 0,678 0,308 

DWW-2 3,0 -525 -202 7,399 322 114,18 1355 3,113 0,680 

DWW-3 11 -518 -101 6,975 558 65,78 769 3,335 0,268 

DWW-4 12 -244 +309 16,14 6940 10,28 120 10,54 -9,789 

DWW-5 2,5 -575 -453 3,09 1120 30,84 361 1,265 0,564 

DWW-6 6,5 -768 -640 1,92 1680 17,05 199 1,396 -0,889 

DWW-7 3,0 -676 -338 241 105,5 190,1 2223 100,57 32,155 

DWW-8 3,0 -755 -345 232 757 36,91 432 100,30 32,480 

DWW-9 3,0 -576 -461 26,7 107 353 4144 10,82 5,219 
 

Viteza de coroziune iniţială, evaluată la viteza de scanare de 10 mV/s este mai mică 

decât viteza instantanee de coroziune care a fost determinată la viteza de scanare de 0,5 mV/s, 

cu două excepţii; în mediile de coroziune DWW-6 şi DWW-7, dar se respectă aceeaşi 

dependenţă de mediul de coroziune. 

Prin aplicarea unor suprapotenţiale positive mai mari decât potenţialul de coroziune 

densitatea curentului de coroziune respectiv viteza de coroziune cresc apreciabil.  

În funcţie de mediul de coroziune, densitatea de curent creşte de la aproximativ 100 ori 

până la aproximatziv 6000 ori (în DWW-7 şi DWW-8) pentru o creştere a suprapotenţialului 

de 2000 mV. Aceasta face ca într-o perioadă foarte mică de timp (un ciclu complet durează 

cca 8,5 min.) să aibă loc o coroziune pronunţată a aliajelor. Datorită acestor creșteri de curent 

polarizarea potentiodinamică ciclică poate fi utilizată pentru a prevedea evoluția coroziunii 

metalelor și aliajelor atunci când acestea ar fi imersate timp îndelungat în mediul de coroziune. 

Aspectul suprafeței aliajului după efectuarea unui ciclu de polarizare în DWW-1, 

DWW-2 și DWW-3 este prezentat în Figura 4.3. 

 
Figura 4.3. Microfotografiile SEM în DWW-1, DWW-2 şi DWW-3 la o mărire de 500x. 
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Se observă prezenţa coroziunii generalizate exceptându-se nodulii de grafit. În cazul 

prelucrării în DWW-1 pe suprafaţa aliajului pe lângă produsii de reacţie sunt adsorbite şi o 

serie de substanţe din soluţie, cel mai probabil componenţii alimentari, mai stabili la pH 

neutru, dar și cristale de Fe2O3 (punctele albe). 

În cele trei soluţii este vizibilă ceea ce se numeşte “coroziune grafitică” care este un 

proces de dealiere; fierul se oxidează lăsând nealterate nodulele de grafit. 

Din punctul de vedere al compoziţiei, suprafaţa probei corodată în DWW-1 este 

acoperită neuniform; microanaliza EDS indică regiuni acoperite cu Fe2O3 (aglomerările de 

culoare mai deschisă), zone acoperite cu Fe3O4 şi zone practic neacoperite, Figura 4.4. 

În cazul probei corodate în DWW-2 întreaga suprafaţă nu este acoperită decât parțial 

cu oxizi de fier, aceasta probabil datorită prezenţei acidului clorhidric în soluţie; produsul de 

reacţie fiind probabil FeCl3 solubil în apă, iar pentru proba corodată în DWW-3 fracțiunea 

acoperită cu oxizi de fier este și mai mică; raportul molar O:Fe = 0,25 în acord cu faptul că 

viteza de coroziune este printre cele mai mici. 

Microstructura suprafeței pentru probele corodate electrochimic în soluțiile DWW-4, 

DWW-5 și DWW-6 sunt prezentate în Figura 4.5. 

La proba corodată în DWW-4 (soluția care conține detergenți agresivi și NaOH), cu 

excepția nodulilor de grafit, suprafața este practic acoperită cu fier (procentul de fier este 

cuprins între 80 și 90%, în timp ce pe noduli predomină carbonul (42%) și oxigenul (42%)). 

La proba tratată în soluția acidă, surprinzător, întreaga suprafață este acoperită cu 

compuși oxidați ai carbonului; 42% C, 42% O, 14% Fe și 1% Si. 

Pentru proba tratată în soluția DWW-6, stratul poros de produși de reacție conține: 

Fe(73), O(14%), C(7,5%) și Si(4,4%). 

 
Figura 4.4. Rezultatele microanalizei EDS pentru diverse zone de pe suprafaţa fontei cu grafit nodular după un 

ciclu de polarizare în DWW-1. 
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Ca şi în cazul coroziunii instantanee, cele mai mari viteze de coroziune stimulată se 

obţin în mediile de coroziune cu concentraţie mare de săruri şi pH acid, respectiv în mediile 

de coroziune DWW-7, DWW-8 şi DWW-9, ultimele două conţinând cantităţi foarte diferite 

de hidrogen sulfurat; 0,334 g/l respectiv 334 g/l, în timp ce DWW-7 nu conţine H2S, dar în 

rest are aceeaşi compoziţie chimică ca celelalte două.  

Surprinzător, prezenţa H2S reduce viteza de coroziune, cu atât mai mult cu cât 

concentraţia H2S este mai mare. Voltamogramele ciclice obţinute în aceste trei medii de 

coroziune sunt prezentate în Figura 4.6.  

 
Figura 4.5. Microstructura suprafeței fontei cu grafit nodular după un ciclu de polarizare în DWW-4, DWW-5 

și DWW-6, mărite de 1000x (sus) și 5000x (jos). 

 
Figura 4.6. Voltamogramele ciclice pentru fonta cu grafit nodular în DWW-7, DWW-8 şi DWW-9. 
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În aceste sisteme ramura catodică a curbei de polarizare se suprapune perfect peste 

ramura anodică, aceasta indicând faptul că procesul de coroziune are loc uniform pe întreaga 

suprafaţă a aliajului şi nu există procese de pasivare. 

Aspectul suprafeței aliajului după efectuarea unui ciclu de polarizare în aceste trei 

medii de coroziune este ilustrat în Figura 4.7. 

În microfotografiile realizate la o mărire de 200x se poate constata o coroziune 

generalizată a suprafeţei cu apariţia unor neuniformităţi apreciabile. Se pare că suprafaţa nu 

este acoperită complet cu produşi de reacţie ci sunt doar unele depuneri punctuale, care pot fi 

ori produşi de reacţie nedizolvaţi ori substanţe adsorbite sau precipitate din soluţie.  

În microfotografiile realizate la o mărire de 5000x se poate observa mai bine 

corodarea suprafeţei (în DWW-7) fie aglomerările locale (în DWW-8 şi DWW-9). 

În aceste medii de coroziune atacul suprafeţei este mai pronunţat iar nodulii de grafit, 

necorodaţi, sunt detaşaţi net faţă de restul masei aliajului, după cum se poate observa în 

Figura 4.8. Acest proces de dezaliere poate fi explicat atât prin valoarea mare a curentului de 

coroziune la suprapotenţiale mari, dar mai ales prin apariţia coroziunii galvanice la interfaţa 

aliaj/grafit. Produşii de coroziune de pe suprafaţă (exceptând nodulii) sunt solubili în mediul 

de coroziune, probabil datorită prezenţei acidului sulfuric liber din aceste soluţii (acid adăugat 

pentru a se realiza pH-ul acid al mediului). 

 
Figura 4.7. Microfotografiile SEM pentru fonta cu grafit nodular după efectuarea polarizării ciclice în mediile 

de coroziune concentrate în săruri, mărite de 200x (sus) şi de 5000x (jos). 
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Într-adevăr, măsurătorile EDS efectuate pe mai multe zone ale suprafeţelor corodate 

electrochimic au indicat compoziţii foarte apropiate de a aliajului utilizat. Valorile medii 

obţinute sunt prezentate în Tabelul 4.3. 

Tabelul 4.3. Compoziţiile medii pe suprafața aliajului corodat în soluţiile concentrate în săruri 

Comp. % Fe C Si  O S Na 

DWW-7 74,02 5,01 2,21 13,70 1,26 3,80 

DWW-8 75,50 5,25 2,05 11,50 1,50 4,20 

DWW-9 81,10 5,54 1,73 10,42 0,11 1,10 
 

În cazul probelor tratate în DWW-7 şi DWW-8 analizele au evidenţiat şi prezenţa unor 

mici cantităţi de sulf, oxigen şi sodiu, care ar putea proveni de la sulfatul de sodiu adsorbit din 

soluţie şi precipitat în câteva puncte după uscare. Distribuţia elementelor componente pe 

suprafaţă este ilustrată în Figura 4.9 pentru proba corodată electrochimic în mediul de 

coroziune DWW-9.  

 
Figura 4.8. Dezalierea produsă în urma efectuării unui ciclu de polarizare; mediile de coroziune cu 

concentraţie mare de săruri şi pH acid. 

 
Figura 4.9. Distribuţia elementelor după efectuarea unui ciclu în soluţia DWW-9. 
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Se poate observa că prezenţa oxigenului aici este legată de formarea unor oxizi de fier, 

iar sulful şi sodiul sunt în cantităţi mult mai mici, indicând o mai mică probabilitate de 

adsorbţie a Na2SO4. 

Rezultatul microanalizei pe un nodul, după efectuarea unui ciclu potenţiodinamic în 

mediul de coroziune DWW-8, este ilustrată în Figura 4.10. 

Pe nodulul de grafit în punctul 1 şi zonele vecine se pare că este precipitat sulfat de 

sodiu şi bioxid de siliciu, în timp ce în punctul 2 şi vecinătăţi, este predominant doar carbon şi 

oxigen. Pe întreg nodulul (în ambele puncte) fierul se găseşte în cantitate foarte mică, probabil 

sub formă de FeOOH. 

Analiza nodulilor de pe proba corodată electrochimic în DWW-9 este prezentată în 

Figura 4.11. Suprafaţa nodulului 1 este acoperită de oxid de fier, iar siliciul este absent, în 

timp ce pe nodulul 3 fierul este în cantitate neglijabilă. Pe ambii noduli se găsesc şi mici 

cantităţi de sodiu, probabil si acestea adsorbite din soluţie. 

 

 
Figura 4.10. Compoziţii pe nodul şi spectrul EDX în punctul 1 pentru fonta cu grafir nodular după un ciclu de 

polarizare în DWW-8. 



 
Capitolul 4. Rezultate experimentale privind coroziunea fontei cu grafit nodular, netratată și tratată, în ape 

reziduale menajere 

26 
 

Analiza suprafeţei principale (punctul 2) indică aproximativ aceeaşi compoziţie cu a 

aliajului primar, mai săracă însă în carbon şi siliciu, probabil datorită vecinătăţii celor trei 

noduli de grafit. 

4.2. Coroziunea galvanică a fontei cu grafit nodular cuplată cu diferite 

aliaje în ape reziduale menajere sintetice 

4.2.1. Necesitatea studierii coroziunii galvanice 

Apele reziduale reprezintă un mediu agresiv pentru pompele de transport către stațiile 

de tratare. Pompele folosite sunt, în general, pompe de imersie și sunt fabricate din diverse 

elemente cum ar fi rotorul, statorul, carcasa, șuruburile, flanșele, arcurile, sigiliile etc. 

Elementele de construcție ale pompelor sunt realizate din diverse materiale metalice, 

cum ar fi fonta cu grafit nodular, fonta cenușie, oțelul slab aliat, oțelul inoxidabil, aluminiul, 

bronzul, alama, cuprul etc. Atunci când sunt scufundate în ape reziduale, metalele formează 

serii galvanice. Astfel, se prezintă analiza coroziunii galvanice a metalelor menționate mai sus 

în cazul în care mediul coroziv este apa uzată cu diverse compoziții. 

4.2.4. Concluzii 

• În cuplurile galvanice realizate între fonta cu grafit nodular și alte aliaje ca: oțel 

inoxidabil, bronz, alamă, oțel aliat slab de înaltă rezistență, (DWW-1, pH = 6,5), acid (DWW-

 
Figura 4.11. Compoziţia pe noduli şi pe masa principală de pe suprafaţa probei după un ciclu potenţiodinamic 

în DWW-9. 
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2, pH = 3,0) și bazic (DWW-3; pH = 11,0), fonta cu grafit nodular este materialul mai puţin 

nobil. O excepție este cuplul de fontă cu grafit nodular / aluminiu în ape reziduale acide, în 

care aluminiul apare ca material corodabil. 

 Luând în considerare numai valorile inițiale (la t = 0 min) din densitatea curentului 

cuplului, se pot determina următoarele serii galvanice: 

 Cel mai puțin nobil – anodic Cel mai nobil – catodic 

 • În DWW-1: fontă cu grafit nodular < aluminiu < oţel slab aliat < fontă lamelară < 

oţel inoxidabil  < bronz < alamă    

 • În DWW-2: aluminiu < fontă cu grafit nodular < fontă lamelară < oţel slab aliat < 

bronz < alamă < oţel inoxidabil 

 • În DWW-3: fontă fontă cu grafit nodular < fontă lamelară < aluminiu < oţel 

inoxidabil < oţel slab aliat < bronz < alamă 

 Astfel, cuplarea fontei cu grafit nodular cu alamă, bronz sau oțel inoxidabil pare să fie 

cel mai dezavantajos aranjament. 

 • Apa reziduală acidă mărește coroziunea galvanică a perechilor analizate din aliaj. 

4.3. Influenţa timpului de imersie a fontei cu grafit nodular în ape 

reziduale menajere sintetice asupra comportării la coroziune 

Atunci când fontele cu grafit nodular sunt în contact îndelungat cu medii lichide, mai 

mult sau mai puțin corozive, pe suprafaţa acestora se formează depozite sau filme formate fie 

din produși de coroziune (oxizi și / sau hidroxizi de fier) și compuși absorbiți din mediul 

respectiv. 

4.3.2. Rezultate experimentale ale structurii și compoziției stratului superficial a 

fontei imersate la diverse intervale de timp în ape menajere cu pH-uri diferite 

Structura și compoziția stratului superficial a fost analizată prin Spectroscopia de 

Impedanță Electrochimică (SIE), microscopia electronică cu baleiaj şi microanaliza EDS.  

c. Studiul probelor de fontă cu grafit nodular imersate 65 zile în soluție 

Pentru modelarea datelor de Spectroscopie de Impedanță Electrochimică a probelor 

imersate 65 zile s-a utilizat un circuit echivalent cu trei constante de timp, a cărei schemă este 

prezentată în Figura 4.28.  



 
Capitolul 4. Rezultate experimentale privind coroziunea fontei cu grafit nodular, netratată și tratată, în ape 

reziduale menajere 

28 
 

Conform acestui model după 65 zile de imersie în mediile de coroziune, suprafața 

aliajului este acoperită cu o crustă protectoare formată din două straturi, un strat exterior 

compact și un strat interior, poros și neuniform. Acestea sunt depuse peste stratul dublu 

electric indisolubil legat de suprafața metalului (Guo, 2016).  

Stratul interior se formează în stadiile inițiale ale coroziunii (probabil în primele 30 

zile de imersie), fiind un strat subțire, afânat, neuniform și ușor detașabil de pe suprafața 

aliajului. 

În procesul de coroziune se formează ionul feros (Fe II) care ulterior se oxidează la 

Fe(III) cu formarea Fe3O4, care este un oxid fero-feric, bun conducător de electroni. Ulterior 

magnetita se oxidează la -FeOOH (Goethit) și -FeOOH (Lepidocrocit).  

Toate aceste transformări au loc în stratul interior, motiv pentru care De Marco și 

Pejcic (De Marco, 2000) l-au numit strat modificat deficient în Fe. Valorile parametrilor 

elementelor circuitului Boucamp pentru proba menținută 65 zile în cele trei medii de 

coroziune sunt prezentate în Tabelul 4.12. 
 

Tabelul 4.12. Parametrii circuitului Boukamp R(C(R(Q(R(CR))))) pentru probele de fontă cu grafit nodular 

imersate 65 zile în ape menajere sintetice. 

Soluție 
Rs 

Ohm.cm2 

Cext 

nF/cm2 

Rext 

Ohm.cm2 

CPE 
Rint 

Ohm.cm2 

Cdl 

µF/cm2 

Rct 

Ohm.cm2 

(Z) 

(%) 
1042 102.Q 

S. sn/cm2 
n 

DWW-1 329 0,346 351 2,63 0,53 934 195 33 0,96 1,44 

DWW-2 95,1 2,037 34,0 1,17 0,38 62,6 2520 61 1,23 1,52 

DWW-3 132 2,761 33,1 6,77 0,52 164 114 93 1,51 1,12 
 

Valorile exponentului frecvenței din expresia elementului de fază constantă (CPE), 

foarte apropiate de valoarea ½, indică faptul că în cei trei solvenți acest element de circuit 

reprezintă de fapt o impedanță de difuzie. În aceste condiții transferul ionic prin stratul 

interior este controlat de difuzie. 

 
Figura 4.28. Circuitul echivalent, modelul fizic al suprafeței și reprezentarea Boukamp  pentru modelarea 

datelor SIE obținute pentru probele imersate 65 zile în mediile de coroziune. 
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În aceste condiții pentru modelarea datelor experimentale referitoare la probele 

menținute 65 zile în soluție se poate utiliza și circuitul echivalent prezentat în Figura 4.29. 

Valorile parametrilor elementelor circuitului Boucamp pentru proba menținută 65 zile în cele 

trei medii de coroziune sunt prezentate în Tabelul 4.13. 

Tabelul 4.13. Parametrii circuitului Boukamp R(C(R(W(R(CR))))) pentru probele de fontă cu grafit nodular 

imersate 65 zile în ape menajere sintetice. 

Soluție 
Rs 

Ohm.cm2 

Cext 

nF/cm2 

Rext 

Ohm.cm2 

W 

S. s1/2/cm2 

Rint 

Ohm.cm2 

Cdl 

µF/cm2 

Rct 

Ohm.cm2 

(Z) 

(%) 
1042 

DWW-1 325 0,364 350 0,064 1013 194 318 0,93 095 

DWW-2 121 24,1 10,0 0,195 45,2 3631 52 1,23 1,41 

DWW-3 134 2,77 30,0 0,084 156 85 106 1,41 0,80 
 

Se poate observa că, exceptând faptul că impedanța elementului de fază constantă 

(ZCPE) este înlocuită cu o impedanță de difuzie (ZW – impedanță Warburg), valorile celorlalte 

elemente de circuit sunt practic identice cu cele ale circuitului precedent. Impedanța de 

difuzie se poate reprezenta, în mod analog cu impedanța CPE, prin relația: 

𝑍 =
( )½

 (4.12) 

Ecuația este aplicabilă difuziei liniare, unitatea de măsură pentru W fiind: <Q> = -1 

sn½/cm2  S.s½/cm2.  

După imersia timp de 65 zile în DWW-1 (apă reziduală menajeră neutră), pH-ul 

mediului de coroziune a scăzut de la valoarea 6,5 până la valoarea 6,0, iar în soluție se găsesc 

flocoane brun-roșcate de produși de reacție. Pe o porțiune de pe suprafața probei a mai rămas 

un strat gros de produs, care însă se poate desprinde foarte ușor. Aspectul probei după 

scoaterea din soluție și uscare este prezentat în Figura 4.30 (a). O parte din crusta de pe 

 
Figura 4.29. Circuit echivalent pentru modelarea datelor de impedanță electrochimică pentru probele imersate 

65 și 90 zile în apele reziduale menajere. 
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suprafața probei s-a desprins în timpul manipulării. În detaliile (b) și (c) sunt ilustrate 

aspectele zonelor acoperită respectiv neacoperită, mărite de 200x. 

Zona acoperită, inclusiv produsul de coroziune trecut în soluție este format exclusiv 

din FeOOH, în timp ce pe suprafața de pe care s-a desprins depozitul solid a rămas un strat 

subțire de FeOOH care înconjoară nodulii de grafit. Pe această suprafață este adsorbit 

preferențial fosfatul acid de calciu din soluție, Figura 4.31.  

Se remarcă și tendința de dezaliere, datorită coroziunii mai accentuate din jurul 

nodulilor. Probabil că pe lângă compoziția diferită în zona de contact aliaj / nodul un rol 

important în acest proces îl are și efectul coroziunii galvanice.  

Proba de fontă imersată timp de 65 zile în soluția DWW-2 este acoperită complet cu 

un strat gros de produs de reacție (Figura 4.32 (a)). În soluția de stocare se găsesc foarte 

multe flocoane brun-roșcate iar pH-ul soluției a crescut de la valoarea 3 la valoarea 5,5. 

 
Figura 4.30. Microfotografiile suprafeței fontei cu grafit nodular după imersare timp de 65 zile în DWW-1. 

 
Figura 4.31. Spectrul energetic, aspectul general și compoziția unei zone de pe suprafața descoperită. 
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Aspectul stratului de produs care acoperă proba la diverse măriri este prezentat în Figura 4.32 

(b) și (c). 

Spectrul energetic, aspectul și compoziția produsului de pe suprafața probei menținută 

65 zile în soluția acidă sunt prezentate în Figura 4.33. Raportul molar oxigen / fier indică 

faptul că produsul de reacție solid depus pe suprafața probei este cel mai probabil Fe2O3. 

Acesta a apărut prin dehidroxilarea FeOOH format în stadiile inițiale, favorizat fiind si de 

mediul acid al soluției. Probabil că așa se explică și creșterea pH-ului a mediului de coroziune. 

În cazul probei imersate timp de 65 zile în apa menajeră simulată alcalină (DWW-3; 

pH=11), în soluție nu s-au mai găsit flocoane de produs iar suprafața probei nu a mai fost 

acoperită cu strat compact, voluminos, de produşi de reacție. În acest caz suprafața probei 

prezintă zone cu diverse tipuri de produși. Două astfel de zone sunt prezentate în Figura 4.34 

și Figura 4.35. 

 
Figura 4.32. Microfotografiile SEM pentru proba de fontă menținută 65 zile în DWW-2. 

 
Figura 4.33. Rezultatele EDS pentru proba imersată 65 zile în apa reziduală acidă (DWW-2). 
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Pe zona A se remarcă o depunere compactă cu fisuri (apărute după uscarea probei). În 

două puncte de pe suprafața acestei cruste raportul molar O:Fe este 1,80, astfel încât se poate 

presupune că produsul este fie FeOOH (n(O)/n(Fe) = 2) fie Fe2O3 (n(O)/n(Fe) = 1,5) sau un 

amestec al acestora. Totuși, nu se poate exclude nici presupunerea că depozitul este doar 

Fe2O3, iar excesul de oxigen provine de la compușii adsorbiți, cel mai probabil fosfați, dar și 

de la componentele alimentare adsorbite. 

În zona B, se remarcă o aglomerare cristalină pe care s-a măsurat compoziția (în 

punctul 1), conform căreia cristalele reprezintă Fe2O3 pe care sunt adsorbiți componenți din 

soluție. În aceeași zonă, pe un nodul de carbon se constată o cantitate importantă de oxigen, 

 
Figura 4.34. Spectrul energetic, zonă de coroziune A și compoziția punctuală pe suprafața fontei cu grafit 

nodular imersată 65 zile în DWW-3. 

 
Figura 4.35. Spectrul energetic, zona de coroziune B și compoziții punctuale pe suprafața fontei cu grafit 

nodular imersată 65 zile în DWW-3. 
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care nu provine de la oxizi de fier (acesta fiind în cantitate foarte mică pe nodul). Și aici 

oxigenul provine cel mai probabil de la substanțele adsorbite.  

În punctul 3 de pe această zonă raportul molar O:Fe este foarte mic (0,54), astfel că 

procentul mare de oxigen provine din nou de la substanțele adsorbite, cu mare probabilitate de 

la compușii organici absorbiți (procentul de carbon din această regiune este mare). 

4.3.3. Concluzii 

Interpretarea curbelor de polarizare liniară și a spectrelor de impedanță electrochimică, 

înregistrarea microfotografiilor SEM și evaluarea microcompozițiilor superficiale, ne permite 

să admitem că în procesul de coroziune a fontei cu grafit nodular imersate timp îndelungat în 

ape reziduale sintetice cu diferite pH-uri se pot distinge trei stadii. 

• În stadiul inițial, prin reacția de oxidare a fierului se formează ionul feros (Fe2+) şi, prin 

transferul oxigenului dizolvat din soluție la suprafața metalului, se formează oxidul feros 

(FeO). În continuare acesta se oxidează la oxidul fero-feric Fe3O4 (Magnetita). La interfața 

metal / soluție se formează un film subțire de fază bogată în Fe(II). Odată cu continuarea 

coroziunii grosimea monostratului de oxizi crește formând o crustă dublu-strat (filmul de 

oxizi și stratul dublu electric) care reduce fluxul de oxigen spre suprafața metalului și prin 

aceasta scade viteza de coroziune. Stratul de produși este poros și ușor detașabil, în special 

dacă lichidul este în mișcare (ca în conducte sau în pompe), astfel că în condiții dinamice 

viteza de reacție nu se micșorează. 

• În stadiile intermediare de dezvoltare, deoarece oxigenul dizolvat în soluție este 

acceptor de electroni, pe lângă transformarea FeO la Fe2O3 are loc formarea -FeOOH 

(Goethit) și -FeOOH (Lepidocrocit). Prin aceasta se formează o crustă compactă la suprafața 

metalului, reducându-se și mai mult fluxul la interfața metal/crustă și ca urmare scade viteza 

de coroziune. 

• În stadiul final prin oxidarea magnetitei la FeOOH, care are loc în stratul inițial, crește 

grosimea stratului de compuși ferici (în principal FeOOH), formându-se o crustă compactă. 

Astfel, structura finală a stratului de produși este aceea de tri-strat: stratul dublu-electric legat 

nemijlocit de suprafața metalului, un strat intern format din compuși feroși și compuși ferici și 

un strat extern, o crustă compactă formată din compuși ferici. Atât în stratul extern cât și în 

stratul intern sunt absorbiți anioni, cationi și compuși nedisociați (compuși alimentari) din 

mediile de coroziune. Odată cu creșterea grosimii crustei de produși are loc o scădere lentă a 

vitezei de coroziune. Stratul intern controlează difuzia oxigenului spre interfața metalului cu 

crusta și prin aceasta controlează viteza de reacție. Crusta de produși este ușor detașabilă de 

metal atât în stare umedă cât și în stare uscată. 
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4.4. Coroziunea fontei cu grafit nodular fosfatate 

În acest capitol se realizează o sinteză a experimentelor realizate pentru caracterizarea 

stratului fosfatat depus pe probe din fontă cu grafit nodular fosfatată. 

4.4.1. Obținerea fontelor cu grafit nodular fosfatate 

Compoziția chimică și structura cristalografică a filmului insolubil depus depinde de 

compoziția metalului și de compoziția băii de fosfatare. În funcție de acestea se pot forma 

două tipuri de straturi insolubile: Zn3(PO4)2 (Hopeit) și Zn2Fe(PO4)2 (Fosfofilit) (Oniciu, 

1980; Marinescu, 1984; Ghali, 1972; Rausch, 1990; Cook, 1996; Amirudin, 1996; Martin, 

1999; Sandu 2012-1).  

Cel de al doilea compus se formează atunci când substratul conține fier, ca în cazul 

fontelor și oțelurilor. Fosfatarea cu zinc se produce în soluții acide care conțin Zinc și acid 

fosforic la care se mai adaugă nitrați pentru a promova și accelera oxidarea și dizolvarea 

superficială a fierului din substrat (Zimmermann, 2005). 

4.4.2. Studiul morfologiei şi structurii straturilor fosfatate 

În studiul de față s-a uitilizat microscopia electronică prin baleiaj (morfologia de 

suprafaţă), profilometria optică 3D și EDX (Energy-dispersive X-ray spectroscopy – 

compoziţia elementală). 

 În Figura 4.42 este prezentat aspectul suprafeței fontei cu grafit nodular fosfatate la 

diverse puteri de mărire. Analiza vizuală a microfotografiilor SEM permite să se evidențieze 

faptul că suprafața probei este acoperită cu cristalite dendritice aciculare, distribuite uniform 

pe întreaga suprafață, cu mici lacune acoperite probabil cu compuși ferici.  

 

 
Figura 4.42. Microfotografiile SEM pentru proba de fontă cu grafit nodular fosfatată: A – 100x, B – 500x,  

C – 1000x. 
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Distribuţia elementelor pe suprafaţă, la o mărire de 500X, spectrul EDX și compoziția 

elementală pentru întreaga suprafață sunt prezentate în Figura 4.43. Cristalitele, în care 

predomină fosforul și zincul alături de oxigen, sunt probabil cristale de fosfofilit și / sau fosfat 

terțiar de zinc. În exteriorul dendritelor predomină compuși de fier. Conținutul molar de 

oxigen indică un grad înalt de oxidare a suprafeței. 

 O analiză mai aprofundată se poate face pe baza analizelor punctuale pe un cristal și 

pe masa principală din jurul cristalului. O astfel de analiză este prezentată în Figura 4.44.  

 
Figura 4.43. Distribuția elementelor pe suprafață, spectrul EDX și compoziția superficial totală pentru proba 

de fontă cu grafit nodular fosfatată. 

 
Figura 4.44. Microanaliza EDX punctuală pentru două zone caracteristice de pe suprafața probei fosfatate. 
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În punctul figurativ situat pe cristalita dendritică (punctul 1) rapoartele molare, între 

componenți, n(O):n(P):n(Zn):n(Fe) = 14,2:2,62:2,45:1, sunt foarte apropiate de rapoartele 

corespunzătoare din Fosfofilit (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) care sunt 12:2:2:1, în timp ce în punctul 

figurativ situat în afara cristalitelor (punctul 2) fierul este în cantitate mult mai mare și 

compoziția masei respective ar putea fi un amestec de ortofosfați de Zn și Fe(II) insolubili 

(Cook, 1996; Sandu, 2012-2; Sandu, 2012-3): xZn3(PO4)2/yFe3(PO4)2. 

În Figura 4.45 sunt prezentate secţiunile transversale ale straturilor depuse, distribuția 

elementelor pe suprafață și grosimea straturilor. 

Se poate constata că pe nodulii de grafit nu se depune nici fosfofilit și nici ortofosfați 

de zinc sau fier. Grosimea stratului de ortofosfați este cuprinsă între 12,5 și 14,5 µm. 

4.4.4. Coroziunea galvanică a fontei nodular cu grafit fosfatate în ape menajere 

sintetice 

Coroziunea galvanică apare când două metale diferite sunt în contact electric sau ionic. 

Curenţii galvanici pot fi prevăzuţi pe baza teoriei potenţialului mixt.  

Diagramele Evans pentru cuplajul fontei cu grafit nodular respectiv al fontei cu grafit 

nodular fosfatate cu celelalte aliaje în ape menajere acide (soluția DWW-2) sunt prezentate în 

Figura 4.53 și Figura 4.54, iar parametrii de cuplu pentru aceste cuplaje sunt înscriși în 

Tabelul 4.21.  

 

 
Figura 4.45. Secțiune transversală prin stratul fosfofilitic (1500x). 
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Figura 4.53. Curbele de polarizare pentru fonta cu grafit nodular și aliajele de cuplu în (DWW-2). 

 
Figura 4.54. Curbele de polarizare pentru fonta cu grafit nodular fosfatată și aliajele de cuplu în (DWW-2). 
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Tabelul 4.21. Potențialul de cuplu și densitatea de curent pentru diverse cupluri în DWW-2 

Cuplu de aliaje 
Ecuplu 

[mV] 

log j 

(A/cm2) 

105.jcuplu 

[A/cm2] 

jcuplu 

[mA/cm2] 

FN 
INOX 

-596 -3,547 28,379 0,2838 

FNF -58 -3,562 27,416 0,2742 

FN 
BRONZ 

-423 -2,710 194,98 1,950 

FNF -435 -2,716 192,31 1,923 

FN 
ALAMA 

-420 2,710 194,98 1,950 

FNF -435 -2,716 192,31 1,923 

FN 
OSL 

-630 -4,165 6,839 0,0684 

FNF Curbele se suprapun 

FN 
FC 

Curbele se suprapun 

FNF -630 -4,149 7, 0958 0,0709 

FN FNF -631 -4,157 6,9663 0,0697 

 

Concluziile care se pot evidenția în aceste cazuri pot fi rezumate astfel: 

 ca și în cazul mediului DWW-1, în DWW-2 aliajele cele mai nobile (alama și bronzul) 

pantele catodice sunt foarte mari (ramurile catodice ale curbelor de polarizare prezintă un 

palier orizontal în diagrama log j = f(E), aceasta fiind  o consecință a faptului că reacția este 

controlată de difuzie. Pentru celelalte aliaje difuzia joacă un rol mult mai redus; 

 atât pentru fonta grafit nodular cât și pentru fonta cu grafit nodular fosfatată cuplajele 

cele mai defavorabile în apele menajere acide sunt cele realizate cu alama și cu bronzul, care 

au practice aceeași influență (densitățile curenților de cuplu sunt practice egale); 

 spre deosebire de cuplajele respective realizate în DWW-1, în DWW-2 densitățile 

curentului de cuplu sunt în medie de 8,5 ori mai mari. Pentru celelalte cuplaje densitățile de 

curent sunt de același ordin de mărime în cele două medii de coroziune; 

 în această soluție curbele de polarizare pentru FNF și oțelul slab aliat, respectiv 

curbele de polarizare pentru fonta nodulara și fonta de carcasă se suprapun, aceasta 

însemnând că aceste cuplaje nu sunt periculoase; curenții de cuplu sunt nuli; 

 în cuplajul FNF/FC, fonta de carcasă este aliajul care se corodează. 

 Diagramele Evans pentru cuplajul fontei cu grafit nodular respectiv al fontei cu grafit 

nodular fosfatate cu celelalte aliaje mediul de coroziune DWW-3 sunt prezentate în Figura 

4.55 și Figura 4.56, iar parametrii de cuplu pentru aceste perechi sunt înscriși în Tabelul 4.22. 

În mediu alcalin aliajul cel mai nobil este oțelul inoxidabil, cuplajul acestuia cu fonta 

cu grafit nodular dar și cu fonta fosfatată dau practice același potențial de cuplu și aceeași 

densitate a curentului de cuplu.  
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CAPITOLUL 5 

REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND ANALIZA UNOR 

PROPRIETĂȚI ALE FONTEI CU GRAFIT NODULAR 

NETRATATĂ ȘI TRATATĂ LA SUPRAFAȚĂ 

5.2. Analiza proprietăților fizico-mecanice ale stratului depus prin 

fosfatare pe substrat de fontă cu grafit nodular 

Materialul din care este realizat rotorul pompei unicamerale de ape reziduale este 

fonta cu grafit nodular, care prezintă bune calități de rezistență la uzură atât umedă cât și 

uscată și are o rezistență relativ bună la microşocuri dinamice care apar la transportul 

nisipului, mâlului și a particulelor abrazive din apele uzate. 

Deoarece solicitările la care este supus rotorul implică și coroziune chimică, din cauza 

prezenței particulelor organice care formează compuși sulfonici și prezența fungilor, diferențe 

de temperatură și pH acid, a fost realizată o depunere protectivă de fosfatare. 

Stratul depus modifică comportarea reperului din fontă cu grafit nodular atât la 

coroziune cât și din punct de vedere tribologic (coeficient de frecare, rugozitate etc.). Acest 

lucru justifică studiul comportării substratului și a subansamblului strat-substrat la 

microsolicitări dinamice. Această analiză prezintă importanţa şi pentru studierea aderenţei 

stratului depus. 

5.2.3. Analiza test scratch pentru proba din fontă cu grafit nodular fosfatată 

Din diagramă, Figura 5.18, se observă că fonta fosfatată prezintă o rezistenţă la 

zgâriere mai mare decât cea nefosfatată şi prezintă un coeficient de frecare care nu variază 

odată cu creşterea forţei de apăsare dar are fluctuaţii datorate rugozităţii suprafeţei specifice 

prezenţei zonelor fibroase de pe suprafaţa fosfatată. Fonta fosfatată prezintă o rezistenţă la 

zgâriere mai bună decât cea nefosfatată. Se observă că nu apare zona ecruisată a materialului 
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la apăsare, variaţia forţei de răspuns Fx fiind liniară şi nu exponenţială ca la epruveta 

nefosfatată.  

 

Acelasi tip de variaţie o are şi forţa de frecare Ff care are un maxim de 3,6 N la o 

apăsare Fz de 10 N.  

Pentru proba nefosfatată, forţa de apăsare are o valoare de două ori mai mare. 

5.2.4. Analiza SEM şi EDX a probei fosfatate în urma testului scratch 

Analiza SEM a test scratch-ului prezintă o zonă caracteristică unui strat exterior cu 

plasticitate ridicată, neexistând fisuri vizibile pe zona de acţiune a penetratorului.  

Se obsevă că stratul apăsat are relieful nervurilor fosfatate aplatizat şi adâncit în 

canalul de presiune realizat în urma testului. Nu apar smulgeri de material şi nici crăpături sau 

microtapuri, nici pe marginea canalului, nici la baza canalului de acţiune a penetratorului, 

acest lucru datorându-se faptului că depunerea nu este rigidă, tip cruste, ci este cu bune 

proprietăţi elasto-plastice, având valori apropiate de valorile materialului de bază, iar lipsa 

smulgerilor de material arată că stratul depus are o bună aderenţă la substrat. 

Se observă că depunerea are loc, în principal, pe zona matricei ferito-perlitice a fontei 

nodulare şi nu se realizează pe zona nodulilor de grafit a căror proprietăţi de clivaj favorizează 

alunecarea penetratorului, lucru ce acţionează şi în cazul şocurilor dinamice întâlnite la 

funcţionarea rotorului pompei submersibile. 

Zonele canalului de apăsare sunt prezentate în Figura 5.20. 

 
Figura 5.18. Test scratch pentru fonta cu grafit nodular fosfatată. 



 
Capitolul 5. Rezultate experimentale privind analiza unor proprietăți ale fontei cu grafit nodular netratată și 

tratată la suprafață 

41 
 

  
                                              a)                                                                                    b) 

  
                                              c)                                                                                    d) 

 
                                              e)                                                                                    f) 

Figura 5.20. Scratch test pentru proba din fontă cu grafit nodular fosfatată la scări de mărime de:  

a) 500 µm; b) 500 µm; c) 200 µm; d) 100 µm; e) 50 µm; f) 50 µm. 
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În Figura 5.21 este prezentată o imagine 3D care reprezintă un segment, fiind canalul 

realizat în urma testului cu vizualizarea unei zone cu noduli de grafit. 

La analiza EDX, Figura 5.22, se evidenţiază prezenţa fosforului şi a zincului depus 

datorită tehnologiei de fosfatare.  

 
Figura 5.21. Fotografie 3D care reprezintă un segment, fiind canalul realizat în urma testului cu vizualizarea 

unei zone cu noduli de grafit. 

   
                               a)                                                      b)                                                       c) 

  
    d)                                                      e)            

Figura 5.22. Imagini EDX pentru test scratch la proba din fontă cu grafit nodular fosfatată:  

a) vedere generală; b) repartiţia Zn; c) repartiţia Fe; d) repartiţia P; e) toate elementele. 
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Nodulii de grafit sunt mai vizibili în canalul realizat în urma testului, ceea ce arată că 

fosfatarea se realizează, în principal, pe matricea ferito-perlitică şi cu slabă aderenţă pe 

nodulii de carbon. Stratul de fosfat este parţial smuls şi parţial înglobat în zona liniară 

deformată elasto-plastic de penetrator. 

Concluzii 

Stratul depus are proprietăţi fizico-mecanice apropiate de cele ale materialului de bază, 

lucru evidenţiat de forma canalului de la test scratch. 

 Stratul fosfatat are o bună aderenţă pe substratul matricei ferito-perlitice şi o slabă 

aderenţă pe nodulii de grafit. 

 Test scratch-ul a arătat ca stratul depus are bune proprietăţi de plasticitate, nefiind dur 

şi casant. 

5.2.5. Analiza testului de microindentare 

Microindentarea s-a realizat prin utilizarea unui indentor cu bilă de rază 30 µm. S-au 

realizat mai multe seturi de indentări dintre care s-au păstrat 5 valori care reprezintă cele mai 

elocvente măsurători. Dacă valorile diferă foarte mult nu se consideră măsurătoarea valabilă.  

În cazul microindentarilor realizate la proba fosfatată se observă o variatie mai ridicată 

a deformaţiei remanente care este compusă între 4,68 µm şi 10,85 µm, lucru datorat 

caracteristicilor de neuniformitate a stratului fosfatat care nu prezintă caracteristici de duritate 

superioare stratului de bază, Figura 5.24. 

 

 
a) Testul 1. 
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b) Testul 2. 

 
c) Testul 3. 

 
d) Testul 4. 

 
e) Testul 5. 

Figura 5.24. Teste de microindentare pentru proba din fontă cu grafit nodular fosfatată. 
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Pe curba de încărcare nu apar abateri din cauza fisurării decat la testul 2, care variază 

şi ca formă faţă de celelate curbe din cauză că zona de substrat pe care s-a făcut indentarea a 

fost pe un nodul de grafit, dar salturile apar pe curbele de descărcare la aproape toate testele, 

ceea ce implică prezenţa aderenţelor. 

Din punct de vedere al rezistenţei opuse la deformare de către materialul de bază, se 

observă că variază între 7,18 N/µm şi 7,85 N/µm, fiind relativ uniformă. 

Concluzii 

Conform testelor de microindentare se observă că microdurităţile atât la proba de fontă 

cu grafit nodular cât şi la cea de fontă cu grafit nodular fosfatată sunt apropiate, ceea ce arată 

că stratul depus nu este rigid ci de plasticitate apropiată cu a materialului de bază. 

Zonele casante, atât pe proba depusă cât şi pe cea nedepusă, apar în cazul când 

penetratorul este apăsat pe noduli de grafit, zonă cu fragilitate ridicată. 

În zona matricei ferito-perlitice apar microzone cu aderenţe atât la proba fosfatată cât 

şi la cea nefosfatată, lucru ce demonstrează plasticitatea apropiată a celor două materiale. 
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CAPITOLUL 6 

CONCLUZII FINALE, CONTRIBUŢII PERSONALE ȘI 

DIRECȚII DE PERSPECTIVĂ 

6.1. Concluzii finale 

În urma studiilor realizate în teza de doctorat s-au desprins concluziile pe care le 

prezint în continuare. 

1. Pompele de ape reziduale lucrează în condiții grele de uzură şi coroziune, fapt care se 

concretizează prin apariția de zone cu smulgeri de material şi cu zone puternic oxidate. 

2. Materialele utilizate pentru construcția rotoarelor, statoarelor şi carcaselor pompelor trebuie 

să aibă o bună rezistenţă mecanică şi la coroziune, rezistenţă la şoc (reziliență), o bună 

refractaritate, stabilitate dimensională etc. Acest lucru se realizează fie prin folosirea de 

materiale cu preț relativ ridicat (oţel inoxidabil, alame, bronzuri) fie prin acoperiri sau 

prin scurtarea perioadei active a pompei. 

3. Materialele din care sunt realizate carcasele şi rotoarele pompelor de apă reziduală trebuie 

să prezinte bune caracteristici de coroziune în medii acide şi contaminate cu depozite 

bacteriene şi fungice. Pe lângă rezistenţa la coroziune, materialul trebuie să aibă 

caracteristici bune de funcționare în cazul variațiilor de temperatură, astfel încât să nu 

fisureze în intervalul -50…+50 ºC, datorită dilatărilor şi contracției. 

4. Analiza factorilor corozivi din mediul de lucru al pompelor de ape reziduale impune găsirea 

unor soluții eficiente şi relativ ieftine de îmbunătăţire a calităților de rezistenţă la uzură şi 

coroziune a galeriilor de transport din interiorul pompelor. 

5. Tema tezei implică un studiu asupra coroziunii, realizată pentru o pompă din fontă cenușie 

cu diverse tipuri de ape reziduale (cu pH diferit, cu diverse concentrații de detergent) şi 

stabilirea unor moduri de protecție anticorozivă. 

6. Pentru realizarea unor cercetări privind apariția coroziunii galvanice pentru pompele de 

imersie (bronz - fontă cenușie, fontă cu grafit nodular - bronz, oţel - fontă cenușie) şi 

pentru realizarea experimentelor de coroziune este necesară obținerea de ape reziduale cu 
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proprietăți diverse şi componenţă diversificată (aciditate, detergent, substanțe în 

suspensie etc.). 

7. Utilizând metoda rezistenţei de polarizare, s-a analizat coroziunea instantanee a unei fonte 

nodulare, utilizată în construcţia pompelor utilizate în circulaţia apelor reziduale, în ape 

menajere simulate, urmărindu-se şi influenţa pH-ului asupra vitezei de coroziune. 

8. În cazul mediilor cu aceeaşi compoziţie şi pH-lui diferit (DWW-1, DWW-2 şi DWW-3) se 

constată o creştere a potenţialului de coroziune cu pH-ul; în soluţii acide probabilitatea de 

trecere pasiv / activ fiind mai posibilă decât în soluţii neutre sau alcaline. Această 

tendinţă nu este respectată şi în privinţa rezistenţei de polarizare, a densităţii de curent sau 

a vitezei de coroziune. 

9. Studiile efectuate au scos în evidenţă faptul că în mediu acid viteza de coroziune este de 

aproximativ 4,5 ori mai mare decât în ape neutre, iar în mediu alcalin de numai două ori 

mai mare. 

10. Apele reziduale care conţin detergenţi prezintă cele mai mici viteze de coroziune, 

indiferent de valoarea pH-ului (DWW-4 respectiv DWW-6). În aceste medii rezistenţele 

de polarizare au valori foarte mari şi vitezele de reacţie sunt cele mai mici (155 m/an la 

pH = 12, respectiv 167 m/an la pH = 6,5). 

11. Soluţiile DWW-7, DWW-8 şi DWW-9 sunt extrem de agresive, aceasta datorită atât 

concentraţiei mari de săruri cât şi pH-ului acid. Urmele de hidrogen sulfurat reduc 

aproape de trei ori viteza de coroziune. La concentraţii mai mari de hidrogen sulfurat (în 

DWW-9) viteza de coroziune creşte din nou, probabil datorită creşterii concentrației de 

săruri. 

12. În cazul polarizării potenţiodinamice ciclice se observă prezenţa coroziunii generalizate 

exceptându-se nodulii de grafit. Pe suprafaţa fontei, pe lângă produșii de reacţie, sunt 

adsorbite şi o serie de substanţe din soluţie, cel mai probabil componenţi alimentari, mai 

stabili la pH neutru, dar și cristale de Fe2O3. La proba tratată în soluția acidă, surprinzător, 

întreaga suprafață este acoperită cu compuși oxidați ai carbonului; 42% C, 42% O, 14% 

Fe și 1% Si. 

13. Cele mai mari viteze de coroziune stimulată se obţin în mediile de coroziune cu 

concentraţie mare de săruri şi pH acid, respectiv în mediile de coroziune DWW-7, 

DWW-8 şi DWW-9. 

14. Se observă că în toate cuplele analizate imersate în ape uzate acide, bazice şi neutre 

(DWW-2, pH = 3,0; DWW-3; pH = 11,0; DWW-1, pH = 6,5), fonta cu grafit nodular 

reprezintă anodul descărcării, adică materialul mai puţin nobil. O excepție este cuplul de 

fontă cu grafit nodular / aluminiu în ape reziduale acide, în care aluminiul apare ca 

material corodabil. 
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15. Luând în considerare numai valorile inițiale (la t = 0 min) din densitatea curentului 

cuplului, se pot determina următoarele serii galvanice: Cel mai puțin nobil – anodic; Cel 

mai nobil – catodic. 

 •În DWW-1: fontă cu grafit nodular < aluminiu < oţel slab aliat < fontă lamelară < oţel 

inoxidabil < bronz < alamă; 

 • În DWW-2: aluminiu < fontă cu grafit nodular < fontă lamelară < oţel slab aliat < bronz 

< alamă < oţel inoxidabil; 

 • În DWW-3: fontă cu grafit nodular < fontă lamelară < aluminiu < oţel inoxidabil < oţel 

slab aliat < bronz < alamă.  

 Astfel, cuplarea fontei nodulare cu alamă, bronz sau oțel inoxidabil pare să fie cel mai 

dezavantajos aranjament. 

16. Apa reziduală acidă mărește coroziunea galvanică a perechilor analizate. 

17. Analiza chimică a depozitelor create de coroziune în ape reziduale sintetice în timp arată 

că, inițial la interfața metal - soluție se creează un strat dublu oxidic format din oxid feros 

şi oxid feric. În timp grosimea stratului creşte, iar fluxul de oxigen de pe suprafața 

stratului se reduce scăzând viteza de coroziune. 

18. La perioade intermediare de imersie în soluție corozivă mai apare pe lângă FeO, Fe2O3 şi 

FeOOH care formează o crustă compactă scăzând viteza de coroziune. 

19. La timpul maxim de imersie studiat se obține o structură a stratului de tipul tri-strat: 

stratul dublu-electric legat nemijlocit de suprafața metalului, un strat intern format din 

compuși feroși și compuși ferici și un strat extern, o crustă compactă formată din compuși 

ferici. Atât în stratul extern cât și în stratul intern sunt absorbiți anioni, cationi și compuși 

nedisociați (compuși alimentari) din mediile de coroziune. 

20. În toate cuplurile, fonta cu grafit nodular și fonta cu grafit nodular fosfatată sunt aliajele 

corodabile (mai puțin nobile). Excepție face cuplul FNF/FC în care fonta cu grafit 

nodular fosfatată este aliajul mai nobil iar fonta de carcasă este aliajul corodabil. 

21. Potențialul de cuplu pentru majoritatea cuplurilor este mai mare în cazul cuplajului fontei 

nodulare și mai mică în cazul cuplării fontei nodulare fosfatate cu același aliaj, diferențele 

sunt totuși nesemnificative. Excepție fac cuplajele FN și FNF cu alama, în care fonta cu 

grafit nodular fosfatată este mai corodabilă decât fonta cu grafit nodular nefosfatată. 

22. Cuplajul între fonta nefosfatată și fonta fosfatată indică faptul că fonta fosfatată este 

aliajul mai nobil, dar densitatea curentului de cuplu este foarte mică. 

23. Atât pentru fonta cu grafit nodular cât și pentru fonta cu grafit nodular fosfatată cuplajele 

cele mai defavorabile în apele menajere acide sunt cele realizate cu alama și cu bronzul, 

care au practic aceeași influență (densitățile curenților de cuplu sunt practic egale). Spre 

deosebire de cuplajele respective realizate în DWW-1, în DWW-2 densitățile curentului 
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de cuplu sunt în medie de 8,5 ori mai mari. Pentru celelalte cuplaje densitățile de curent 

sunt de același ordin de mărime în cele două medii de coroziune. 

24. În această soluție curbele de polarizare pentru FNF și oțelul slab aliat, respectiv curbele de 

polarizare pentru fonta cu grafit nodular și fonta de carcasă se suprapun, aceasta 

însemnând că aceste cuplaje nu sunt periculoase; curenții de cuplu sunt nuli. 

25. În cuplajul FNF / FC, fonta de carcasă este aliajul care se corodează. 

26. Unghiul de contact dă indicații referitor la capacitatea de umectare a lichidelor cu diferite 

caracteristici de vâscozitate, caracteristici dinamice şi compoziții chimice diverse pe o 

serie de tipuri de suprafețe metalice care au aceeași rugozitate. 

27. Suprafețele studiate din punct de vedere al tensiunii superficiale, respectiv unghiul de 

contact, sunt suprafețele materialelor metalice care se întâlnesc în componenţa pompelor 

de apă reziduală, submersibile, când fenomenele de eroziune, coroziune şi coroziune 

galvanică fac parte din pericolele care apar în timpul funcționarii şi care pot afecta 

fiabilitatea instalației de pompare. 

28. Se observă că cele trei tipuri de ape reziduale (uzate) studiate cu pH acid, bazic şi neutru, 

dar şi apă distilată, reacționează din punct de vedere al unghiului de contact, care este 

relativ similar. Unghiul de contact are valori apropiate pentru suprafețele metalice tip oţel 

slab aliat sau oțel inoxidabil, alamă, aluminiu şi fontă cenușie lamelară sau cu grafit 

nodular, suprafețele fiind hidrofobe. Singura excepție o face bronzul pentru apa cu pH 

bazic când suprafața devine hidrofilă cu valori ale unghiului de contact cuprins între 74,7º 

şi 88,7º. 

29. Tratamentul chimic al suprafețelor influențează puternic valoarea unghiului de contact. În 

cazul studiat se observă că fonta cu grafit nodular fosfatată are unghiurile de contact 

cuprinse între 38,1º şi 68,1º indicând o suprafață hidrofilă. Se mai observă şi gradul 

deosebit de mare de neuniformitate al valorilor măsurate, ceea ce indică o rugozitate cu 

valori mari şi o porozitate ridicată a stratului fosfatat. 

30. În cazul suprafețelor hidrofobe (aproape toate suprafețele metalice studiate) lichidul care 

vine în contact cu piesele pompelor submersibile lovesc suprafețele direct, coroziunea şi 

eroziunea dinamică având loc nemijlocit.  

31. În cazul suprafețelor hidrofile apare la suprafața metalului un strat limită, aderent, cu rol 

de protecție asupra eroziunii generate de particulele în suspensie, precum şi de nisip, 

mâluri sau microgranule de metale grele, care ar lovi pereții pompelor. Stratul lamelar de 

pe pereții pompei este staționar sau are o curgere ușoară, laminară, comparativ cu 

curgerea turbulentă, dinamică a șuvoiului lichid format din ape murdare. Datorită acestui 

lucru particulele ricoșează pe stratul protector neapărând distrugeri periculoase. 

32. Stratul depus are proprietăţi fizico-mecanice apropiate de cele ale materialului de bază, 

lucru evidențiat de forma canalului de la test scratch. 
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33. Stratul fosfatat are o bună aderenţă pe substratul matricei ferito-perlitice şi o slabă 

aderenţă pe nodulii de grafit. 

34. Test scratch-ul a arătat că stratul depus are bune proprietăţi de plasticitate, nefiind dur şi 

casant. 

35. Conform testelor de microindentare se observă că microdurităţile atât la proba de fontă cu 

grafit nodular cât şi la cea de fontă cu grafit nodular fosfatată sunt apropiate, ceea ce arată 

că stratul depus nu este rigid ci de plasticitate apropiată cu a materialului de bază. 

36. Zonele casante, atât pe proba fosfatată cât şi pe cea nefosfatată, apar în cazul când 

penetratorul este apăsat pe noduli de grafit, zona cu fragilitate ridicată. 

37. În zona matricei ferito-perlitice apar microzone cu aderenţe atât la proba fosfatată cât şi la 

cea nefosfatată, lucru ce demonstrează plasticitatea apropiată a celor două materiale. 

6.2. Contribuţii personale 

Contribuțiile autorului la teza de doctorat sunt prezentate în continuare. 

1. S-a realizat un capitol care justifică utilitatea practică a analizei experimentale a 

materialelor din corpul şi rotorul pompei submersibile referitor la coroziunea chimică a 

subansamblelor de lucru pentru pompele de ape uzate industriale şi menajere. 

2. A fost realizat un studiu documentar din literatura de specialitate şi lucrări publicate la 

nivel intern şi extern pe domeniu, care a cuprins stadiul actual al cercetării, noțiuni despre 

apele reziduale menajere şi circulația acestora în natură (surse, colectare depozitare, 

transport), pompe şi conducte utilizate în acest circuit şi materialele utilizate pentru 

circulația acestora, precum şi elemente de coroziune electrochimică (tipuri de coroziune, 

moduri de acțiune şi metode de studiu). 

3. S-a studiat influenţa compoziției şi pH-ul apelor reziduale asupra coroziunii fontei nodulare, 

material din care este realizat reperul cel mai solicitat mecanic şi chimic din pompă şi 

anume rotorul. 

4. S-a studiat tendința de coroziune şi parametrii coroziunii instantanee pentru fonta cu grafit 

nodular imersată în două medii de coroziune - evaluarea potențialului de coroziune, a 

rezistenţei de polarizare, a densității curentului de coroziune şi a vitezei de coroziune pe 

baza curbelor de polarizare liniară. 

5. S-au studiat factorii cinetici care influențează viteza de coroziune. 
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6. S-a realizat analiza coroziunii simulate prin aplicarea unor suprapotenţiale mari asupra 

aliajului studiat în cele două medii de coroziune (studii de voltametrie ciclică). 

7. S-a realizat analiza tipului de coroziune, a intensităţii acesteia şi efectele produse. 

8. S-a realizat analiza prin microscopie electronică a modificărilor superficiale produse prin 

coroziunea stimulată: aspectul suprafeţei la diferite măriri, modificările de compoziţie, 

distribuţiile superficiale ale elementelor componente ale aliajului. 

9. S-a studiat influenţa timpului de imersie a fontei nodulare în trei ape reziduale menajere cu 

diverse pH-uri. 

10. S-a analizat influenţa timpului de imersie asupra parametrilor coroziunii instantanee (Ecor, 

Rp, Jcor, Vcor). 

11. S-a analizat evoluţia în timp a structurii stratului superficial prin spectrometrie de 

impedanţă electrochimică. 

12. S-a realizat analiza prin microscopie electronică şi EDX a evoluţiei morfologice şi 

compoziţiei stratului superficial cu timpul de stocare în ape reziduale cu pH acid, neutru 

şi bazic. 

13. S-a studiat coroziunea galvanică a fontei nodulare cuplată cu diverse aliaje în ape 

reziduale menajere acide, neutre şi bazice. 

14. S-a evaluat potenţialul de lucru şi densitatea de curent pentru cupluri de aliaje realizate cu 

fontă cu grafit nodular şi diverse aliaje (oţel inoxidabil, bronz, alamă, oţel slab aliat, fontă 

şi aluminiu). 

15. S-a analizat influenţa modificării suprafeţei prin fosfatare asupra coroziunii şi cuplajelor 

galvanice. 

16. S-au analizat parametrii coroziunii instantanee pentru fonta cu grafit nodular fosfatată în 

trei ape reziduale cu conţinut moderat de NaCl. 

17. S-au analizat cuplajele galvanice realizate cu fonta cu grafit nodular fosfatată şi alte aliaje 

în comparaţie cu fonta cu grafit nodular nefosfatată. 

18. S-a realizat studiul cuplajelor pe baza curbelor de polarizare liniară în comparaţie cu 

coroziunea galvanică a fontei nefosfatate. 

19. S-au realizat măsurători ale unghiului de contact dintre picături ale apelor uzate menajere 

şi industriale şi suprafeţe ale pieselor de pompă realizate din fontă cu grafit nodular, fontă 

cu grafit nodular fosfatată, fontă cenuşie, bronz, alamă, aluminiu, oţel slab aliat şi oţel 

inoxidabil. 
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20. S-a realizat un studiu experimental referitor la proprietăţile de suprafaţă a fontei nodulare 

fosfatate prin analiza test scratch şi microindentare. 

21. S-au realizat fotografii SEM şi analize EDX pentru urma test scratch-ului în vederea 

studierii caracteristicilor de aderenţă a stratului fosfatat. 
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