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REZUMAT. Pulverizarea termică este un domeniu, folosit cu succes în ingineria suprafeţei ,datorită versatilităţii şi gamei largi de 
materiale de depunere utilizate (metalice,  compozite,ceramice, aliaje cu memoria formei, cermeţi). Se exemplifică 
interdisciplinaritatea domeniului pulverizării termice şi preocupările constant diversificate ale domeniului. Avantajele şi 
dezavantajele aplicării pulverizării termice sunt prezentate, la fel şi principalele organisme ce supraveghează acest domeniu. 
 
Cuvinte cheie: 
 
ABSTRACT. Thermal spraying is a domain used successfully in the engineering field, because of the versatility and wide range of 
deposition material used (metal, composite, ceramic, shape memory alloys, cermets). It is exemplified the interdisciplinary field of 
thermal spraying and diverse concerns of the domain. Advantages and disadvantages of thermal spraying application are presented, 
as well as the main bodies that oversee this domain. 
 
Keywords: 
 

1. INTRODUCERE 

Pulverizarea termică (PT) ca procedeu conex sudării, 
cunoaşte o aplicabilitate crescută, datorită numeroaselor 
avantaje pe care le prezintă. În momentul actual, există 
ramuri industriale, în care utilizarea tehnologiilor de 
acoperire termică este indispensabilă, pentru obţinerea 
caracteristicilor cerute de către beneficiari. Printre 
domeniile cele mai avansate, în cazul utilizării compo-
nentelor din materiale acoperite se amintesc, în special, 
industria aerospaţială şi industria de autovehicule. 
Există două direcţii majore de cercetare şi inovare în 
ceea ce priveşte acoperirile termice: obţinerea de noi 
materiale cu caracteristici din ce în ce mai performante 
şi utilizarea unor tehnologii de acoperire tot mai 
sofisticate, în vederea îmbunătăţirii caracteristicilor 
stratului depus. În paralel sunt depuse eforturi pentru 
creşterea productivităţii, scăderea costurilor, obţinerea 

unor tehnologii mai robuste şi ecologizarea procedeului. 
Tehnologiile de acoperire  termică prin  PT a  straturilor 
compozite, ceramice sau metalo-ceramice sunt relativ 
noi, cu problemele aferente, datorită incompatibilităţii 
dintre acestea şi materialul de bază, ceea ce a făcut până 
nu demult imposibilă utilizarea acestora ca straturi de 
protecţie [1,3,4.7].  

2. TIPURI DE ACOPERIRI ŞI 
APLICABILITATEA ACESTORA 

Procedeele de metalizare prin PT prezintă faţă de 
încărcarea prin sudare următoarele avantaje:  

 temperatura piesei în timpul procesului de aco-
perire rămâne de 150 – 200°C, fapt care nu conduce la 
modificări structurale sau deformaţii ale piesei de 
acoperit 
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Tabelul 1  

Date privind procedeele de acoperire termică prin PT 

Procedeu de pulverizare Flacără Detonaţie Jet de plasmă Cu arc electric 

Sursa termică O2 + Acetilenă 

O2 + Propan 

O2 + C2H2 Curent electric + gaz 
inert 

Curent electric 

Tipul (MA) Ceramice 
Compozite 

Oxizi 
Carburi 

Ceramice 

Metale 
Ceramice 

Compozite 

Metale 

Forma MA Pulbere, sârmă Pulberi Pulberi Sârme 

Temperatura de lucru, ºC 2600 – 3100 3100 20 000 4000 – 6000 

Metoda de atomizare Aer comprimat Preatomizare Preatomizare Aer comprimat 

Viteza particulei, m/s 90 – 100 760 400 150 – 300 

Rata  depunerii, kg/h 1 – 10 1 – 3 0,5 – 10 1 – 50 
 

Tabelul 2  

Proprietăţile MD prin acoperire termică prin PT 

Procedeu de PT Flacără Detonaţie Jet de plasmă Cu arc electric 

Grad de oxidare Ridicat Scăzut Mediu către scăzut Mediu către scăzut 

Porozitate, % 5 – 15 0,25 – 5 0,5 – 10 3 – 10 

Grosime, mm 0.1 – 15 0.05 – 0.3 0.05 – 1 0.1 – 50 

Diluţie, % 0,1 – 2 0 0 – 0.2 0 

Forţa de aderenţă, N/mm2 20 170 35 – 70 28 
 

 cantitatea de metal depus este mai redusă şi 
posibil de controlat în timpul depunerii; 

 se pot realiza straturi oricât de groase luându-se 
doar măsuri pentru răcirea piesei după depuneri pe 
perioade prelungite; 

 stratul este poros, permiţând înmagazinarea lubri-
fiantului, micşorând în acest fel pericolul  de gripare a 
piesei în mişcare; 

 se pot obţine pseudoaliaje din materiale care nu se 
pot alia în stare topită, cum ar fi plumbul cu aluminiul 
sau aluminiul cu oţelul; 

 acoperirile se pot efectua pe orice materiale de 
bază, urmărindu-se asigurarea rugozităţii dorite. 

Dintre dezavantajele procedeelor de acoperire 
termică prin PT se menţionează: 

– stratul are o rezistenţă redusă la încovoiere şi 
tracţiune; 

– imposibilitatea ca în straturile metalizate să se 
poată executa filete, canale; 

– piesele metalizate prin PT nu pot fi solicitate 
punctiform sau liniar, pe depunere fiind posibilă apariţia 
de fisuri sau exfolieri; 

– procedeul tehnologic de pulverizare nu este eficient 
pentru piese mici, deoarece se pierde mult material; 

– este necesară asigurarea unei protecţii ambientale 
corespunzătoare (ventilare, protecţie la noxe). 

În tabelul 1 sunt prezentate  comparativ câteva 
caracteristici ale procedeelor de acoperire termică prin 
PT, din punct de vedere al materialelor de adaos (MA), 
al temperaturilor de lucru, al metodelor de atomizare, 
vitezei de  depunere a particulelor, dar şi al ratei de 
depunere. 

Proprietăţile metalului depus prin acoperire termică 
prin PT realizată cu aceleaşi tehnici ca cele din tabelul 1 
sunt prezentate în tabelul 2. 

Avantaje certe au adus utilizarea materialelor 
avansate de tipul celor compozite ceramice, aliaje cu 
memoria formei şi în realizarea straturilor de bariere 
termice. Datorită stabilităţii la temperaturi înalte, 
conductibilităţii termice scăzute şi rezistenţei la 
şocuri termice, dintre materialele ceramice utilizate 
ca izolatoare termice, se remarcă, de exemplu oxidul 
de zirconiu. 

3. PREOCUPĂRI CONVERGENTE ALE PT 

PT se caracterizează printr-o puternică interdisci-
plinaritate, concretizată prin implicarea numeroaselor 
ştiinţe şi discipline (fig. 1), dar şi prin preocupări 
constante a numeroase organisme internaţionale 
(fig. 8). 
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Fig. 1. Interdisciplinaritatea domeniului pulverizării termice. 

3.1. Interdisciplinaritatea PT prin 
implicarea ştiinţelor şi disciplinelor  

PT este rezultatul interdisciplinarităţii domeniilor, a 
unei munci de cercetare-dezvoltare susţinută: 

 Metalurgia, inclusiv cea a pulberilor, prin reali-
zările sale participă activ la dezvoltarea domeniului PT. 
Dacă iniţial aplicaţiile erau strict în domeniul realizării 
de structuri rezistente la uzare (încărcări dure pentru 
componente noi sau recondiţionarea componentelor 
uzate) cu implicaţii ale tribologiei, apoi de prototipare 
rapidă, ulterior dezvoltarea a devenit spectaculoasă 
pentru aplicaţii în medicină, cu pulberi biocompatibile. 

 Chimia, ca ştiinţă participă la înţelegerea reacţiilor 
chimice şi transformărilor din straturile astfel depuse. 

 Ingineria suprafeţelor, prin preocupările ei, ajută la 
abordarea corespunzătoare a domeniului. 

 Tehnologia, prin complexitatea ei, prin experimen-
tările practicate a cunoscut dezvoltări constante, cu 
rezultate de ordin tehnic şi economic. Problemele uzuale 
rezolvate în domeniul PT sunt prezentate în figura 2.  

 Automatizarea – robotizarea,  au devenit o nece-
sitate în asigurarea unor depuneri calitative şi cu o 
grosime constantă (figura 3) [14]. 

Spaţiul necesar instalaţiei de PT prezintă dispunerea 
echipamentelor şi fluxul de aer pentru sistem cu 
următoarele caracteristici:  
 Fluxul de aer prin cabina de pulverizare de la 

spate în faţă, care furnizează o spălare de aer curat pe 
robot şi zona de lucru;  
 Dimensiunea corespunzătoare a conductelor de 

evacuare a gazelor şi particulelor din cabina de PT a 
colectorului de praf, pentru a menţine viteza aerului 
suficient de mare; Piesa de lucru care urmează să fie 
pulverizată şi suportul plasat în faţa sistemului de 
evacuare;  
 Amplasarea robotului central în cabina de PT cu 

partea care urmează să fie pulverizată între sistemul de 
evacuare şi robot; 

 
 

Fig. 2. Probleme tehnologice la PT. 
 

 
 

Fig. 3. Spaţiul de lucrul al robotului utilizat la PT. 
 

 Zona de ieşire a tubulaturii (ieşirea din clădire) - 
este necesară existenţa unui amortizor în tubulatură, 
pentru a preveni fluxul invers de aer din afara clădirii 
înapoi în cabina de pulverizare, atunci când sistemul de 
evacuare este oprit; 

 Asigurarea calităţii, prin controlul nedistructiv şi 
distructiv a făcut posibilă realizarea de structuri cores-
punzătoare [7, 10,11]; 

 Legislaţia internaţională şi europeană (prin armo-
nizarea continuă) reglementează toate aspectele ce ţin 
de PT  (EN 657 şi EN ISO 14917, cu condiţii legate de 
compoziţie şi de alimentare EN ISO 14232, pulverizare 
termică a metalelor, acoperiri de zinc, aluminiu şi 
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aliajele sale  EN ISO 2063 şi acceptarea inspecţiei a 
echipamentelor termice de pulverizare EN ISO 14231); 

 Şcolarizarea personalului, în sensul însuşirii de 
cunoştinţe teoretice şi practice, se face conform ghi-
durilor EWF.  

Într-un sistem de management,un rol deosebit îl are 
competenţa profesională, ca o combinaţie de cunoştinţe  
şi experienţă a personalului angrenat în activităţi 
specifice, într-un context în care nici un sistem de 
management nu poate avea succes în producţie, fără 
competenţa tehnică specifică adecvată. 

Formarea şi perfecţionarea profesională continuă 
este deosebit de importantă  şi în domeniul PT. Sub 
autoritatea Federaţiei Europene de Sudare (EWF), în 
baza continuităţii (organizarea cursurilor standard de: 
inginer sudor european, inginer sudor internaţional, 
inspector sudor, tehnolog sudor european, practician 
sudor european specialist sudor European etc.)  în  
prezent se desfăşoară  şi în domeniul pulverizării termice 
cursuri de: specialist european în pulverizare termică 
(EWF-459r1-06), pulverizator termic european (EWF-
507r1-06), practician european pentru  pulverizare 
termică ( EWF -592-01) [16]. 

 Protecţia ambientală a PT este impusă prin 
managementul de mediu (fig. 4). 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Sistematizare de măsuri de protecţie ambientală. 

 Sistemele obligatorii de ventilare noxe la PT sunt 
prezentate în figura 5. 

 Procesul de PT HVOF prezintă câteva riscuri. 
Tabelul 3 prezintă elementele de protecţie personală 
utilizate în timpul procesului de pulverizare. Toate 
limitele sunt în conformitate cu reglementările OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration). 

 

       

a)                                                   b) 
 

Fig. 5. Sistem de pulverizare Praxair:  
a – colector de pulbere; b – cabină izolată fonic [5,13]. 

 
Tabelul 3 

Echipamentul folosit la pulverizarea termică HVOF  

Riscul  Echipament de protecţie 

Zgomot ridicat (~125 dB)  
Iritarea provocată de pulberile 
folosite  
Lumină UV a flăcării de 
pulverizare  
Temperaturi ridicate ale 
componentelor pulverizate   
Existenţa noxelor şi a 
pulberilor în zona de lucru  

Mijloacelor de protecţie 
auditivă (căşti speciale) 
Manipularea pulberilor cu  
mânuşi 
Utilizarea ochelarilor de 
protecţie  
Utilizarea de salopete şi 
mănuşi  
Purtarea de către operator a 
măştilor cu filtre  

 

Noxele solide provin numai din materialul 
pulverizat, substratul nu are niciun efect cu privire la 
cantitatea de noxe solide, ce pot fi generate. Principalele 
categorii de noxe solide sunt prezentate în tabelul 4, în 
funcţie de metoda de PT şi materialele specifice pentru 
fiecare proces. 

Siguranţa personală a operatorului în timpul opera-
ţiunii de PT trebuie să fie asigurată. Buteliile de gaz 
trebuie să fie depozitate departe de zone cu căldură sau 
apă. Toate buteliile de gaz trebuie să fie fixate astfel 
încât să confere siguranţă. Când buteliile nu sunt co-
nectate pentru a fi utilizate, capacele ventil trebuie să fie 
introduse în cilindri. Atunci când pulberea este turnată 
în dozatorul de pulbere, sau când este schimbată şi, de 

Protecţie ambientală la PT, măsuri 

Ca măsuri de protecţie ambientală la PT  pot fi enumerate  
următoarele: 

- protecţie adecvată contra incendiului, stingătoare portabile 
de incendiu în apropierea zonelor de PT; 

- asigurarea unei ventilaţii şi filtrări corespunzătoare a 
pulberilor fine din proces; 

- cabina de pulverizare trebuie să fie construită din materiale 
noncombustibile (interiorul suprafeţelor trebuie să fie neted, 
proiectat pentru a preveni depunerile, aşa-zisele buzunare de 
reziduuri şi pentru a facilita ventilaţia corespunzătoare, curăţirea  
şi spălarea); 

- filtrele din cabina de pulverizare se impune să fie corect 
montate în suporturile lor (depozitele în conductă sunt dificil de 
curăţat şi pot provoca un incendiu de răspândire rapidă, din 
cauza aprinderii spontane); 

- ventilaţie mecanică adecvată, pentru a elimina  combus-
tibilii de vapori inflamabili sau ceaţă într-o locaţie sigură şi 
adecvate pentru a menţine concentraţia de combustibil, vapori 
inflamabili sau ceaţa în fluxul de evacuare  sub 25 % din limita 
inferioara de inflamatie (LFL); 

- interzicerea fumatului în zonele în care sunt combustibile 
lichide inflamabile, solvenţi, adezivi ,cât şi în locurile unde sunt 
utilizate, pulverizate, sau aplicate acestea. 
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asemenea, şi în timpul procesului de PT, este obliga-
toriu să se utilizeze masca cu două filtre, unul dintre 
filtre fiind  pentru particule fine, iar celălalt pentru gaze. 
Operatorul, trebuie să poarte ochelari de sticlă de 
protecţie (ochelari de sudură), pentru a fi protejat de 
particulele cauzate de fluxul de jet şi împotriva radia-
ţiilor ultraviolete provenite de la flacăra de PT. Dacă 
lentilele şi plăcile capacului sunt zgâriate, deteriorate, 

acestea ar trebui să fie înlocuite cu altele noi. De ase-
menea este obligatorie utilizarea de mănuşi rezistente la 
căldură şi îmbrăcăminte rezistentă la foc în timpul 
procesului de PT. Există, de asemenea, zgomote 
excesive, astfel încât este necesară asigurarea protecţiei 
auditivă. Pentru a evita ingestia sau iritarea cu materiale 
sub formă de pulbere, mâinile trebuie spălate cu apă şi 
săpun, după operaţia de pulverizare [2,5,6]. 

 
Tabelul 4 

Emisia de noxe la diverse procedee de pulverizare termică  

Proces Materiale de pulverizat Gaze toxice Aplicaţii 
Materiale metalice NO2 recondiţionări 
Zn, Al ZnO2, NO2 Straturi rezistente la coroziune 
Mo NO2 Straturi antifricţiune 
Aliaje FeCr  Cr2O3, NO2 Straturi rezistente la uzare  
Aliaje FeCrFNi (Cr<27%, Ni<22%) Oxizi de Ni, NO2 Recondiţionări 
NiAl Oxizi de Ni, NO2 Straturi tampon  NiAl 

LVPF -
sârmă 

CuO, Cu2O, SnO, ZnO, Al2O3 Oxizi de Cu, ZnO, NO2 Recondiţionări componente din bronz, alamă 
Aliaje FeCr  Cr2O3, NO2 Straturi rezistente la uzare 
NiCrBSi Oxizi de Ni , NO2 Straturi rezistente la uzare, aliaje NiCrBSi  

LVOF 
pulbere 

CoCrW Cr2O3 Straturi rezistente la uzare şi coroziune 
(STELLITE) 

Fe3O4 Cr2O3,  Straturi rezistente la uzare 
NiO, WO, SiO2 NiO,  NO2 Straturi rezistente la uzare 
CoCrW Cr2O3, NO2 Straturi rezistente la uzare (STELLITE) 

HVOF 

Ceramice oxidice (TiO2, Cr2O3, Al2O3) NO2 Straturi rezistente la uzare, bariere termice  
NiAl UV, O3,  Straturi tampon NiAl  APS 
Materiale ceramice (TiO2, Cr2O3,Al2O3) Gaze, UV,  Straturi rezistente la uzare, bariere termice 
CuSn, CuZn Oxizi de Cu şi Zn  

 UV, O3,  
Recondiţionări componente din bronz, alamă 

Zn, ZnAl ZnO, UV, O3  Straturi rezistente la coroziune 

Arc 

FeCr Cr2O3, , UV, O3 Straturi rezistente la uzare 
  

Trebuie respectate măsurile recomandate pentru 
controlul de siguranţă a procesului. Operatorii trebuie 
să utilizeze ochelari de protecţie pentru ochi (tabelele 5 
şi 6) şi îmbrăcăminte de protecţie, inclusiv mănuşi şi 
salopete. 

 Protecţia ambientală la PT trebuie asigurată ţinând 
cont de legislaţia corespunzătoare managementului 
calităţii, de organismele de sănătate ocupaţională (OSHA) 
(figura 6) [2]. 
 

Tabelul 5 

Lentile de protecţie recomandate la pulverizarea termică  

Procedeul de PT Protecţie 
nr. 

Pulverizare cu flacără cu sârmă 2-4 
Pulverizare cu flacără cu pulbere 3-6 
Pulverizare cu arc electric şi în jet de plasmă  9-12 
Pulverizare cu arc electric dacă pistolul de 
pulverizat este echipat cu sistem de protecţie a 
arcului   

3-6 

Tabelul 6 

Nivelul de zgomote tipice şi modul de protecţie la PT 

Procedeul de PT 
Nivelul de 

zgomot, dB 
Protecţie 

PT flacără cu sârmă 114 Dopuri de urechi 

PTcu  flacără cu pulbere 90-100 Dopuri de urechi 

PT cu arc electric 111-116 
Dopuri de urechi şi 
căşti de protecţie 

PT termică în jet de plasmă 128-131 
Dopuri de urechi şi 
căşti de protecţie 

 

 Prevederile referitoare la ergonomie sunt pre-
zentate în figura 7. Se tinde să se asigure un grad foarte 
ridicat de siguranţă în muncă, in condiţiile in care  omul 
este cea mai preţioasa resursă. Se ţine cont că ergo-
nomia ca ştiinţă, în general, descrie posibilitatea de 
reacţie, dar şi limitele personalului operator în acti-
vitate, respectiv adaptabilitatea optimă a personalului 
operator la condiţiile de lucru  din exploatare [8,17,18]. 



CALITATE. COMPETITIVITATE 

 Buletinul AGIR nr. 2/2011 ● aprilie-iunie 96 

 
 

Fig. 6. Activităţile şi preocupările OSHA  [2]. 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 7. Prevederile referitoare la ergonomie. 

3.2. Interdisciplinaritatea PT  
prin implicarea organismelor 
internaţionale 

Institutul Internaţional de Sudură (IIS/IIW) prin 
Comisiile IC, respectiv VIII asigură elaborarea docu-
mentelor corespunzătoare, referitoare la PT, atât pe 
latură tehnologică, cât şi de sănătate ocupaţională.  

În figura 8 sunt prezentate schematic modul de im-
plicare a organismelor internaţionale asupra domeniului 
PT [2,15,16]. 

 

 
 

Fig. 8. Modul de implicare a organismelor internaţionale  
asupra domeniului PT. 

Federaţia Europeană de Sudare (EWF) asigură 
cadrul legal pentru tot ceea ce ţine de şcolarizare în 
domeniul PT. OSHA, urmare a numeroaselor studii şi 
cercetări stabileşte liniile directoare şi limitele de 
expunere a operatorilor pentru a nu fi supuşi bolilor 
profesionale. ISO/EN – Organism de Standardizare 
Internaţională /Standardizare Europeană).  

4. CONCLUZII 

● Au fost punctate elementele ce ţin de dezvoltarea 
interdisciplinară a domeniului PT.  

● Dezvoltările multidisciplinare au condus la 
performanţele domeniului PT şi la posibilitatea 
asigurării de depuneri calitative, conform tuturor 
cerinţelor de asigurare a calităţii. 

● Rezultatele astfel obţinute prin dezvoltări 
succesive conduc şi la identificarea de potenţiale noi 
aplicaţii. 
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