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REZUMAT. Zincarea termică reprezintă în continuare cea mai eficientă metodă de protecţie anticorozivă. 
Deoarece peste 50 % din sârmele și cablurile produse sunt protejate anticoroziv, este foarte importantă o cât 
mai bună cunoaștere și stăpânire a procedeului de zincare pentru a se obţine un strat de protecţie uniform, 
continuu și cu eficienţă mare o lungă durată de timp. 

Cuvinte cheie: zincare, zincare termică, oboseală, tracţiune. 

ABSTRACT. Thermic Galvanizing is still the most effective method of corrosion protection. Since over 50 % of 
the cables and wires are corrosion-protected products, it is very important to a better understanding and 
awareness of the galvanizing process in order to obtain a uniform, continuous protection with high efficiency 
and a long duration of time. 

Keywords: hot dip galvanizing, thermal fatigue, traction. 

1. GENERALITĂŢI 

Sârmele și cablurile de oţel ocupă un loc impor-
tant în producţia siderurgică mondială. În 2011 la 
nivel mondial s-au produs 1527 megatone, în creștere 
cu 6,8 % faţă de 2010. Din această cantitate apro-
ximativ 8 % este destinată laminării și trefilării. 

Pentru anul 2011, în Europa, Rusia continuă să 
fie cel mai mare producător de oţel cu 68,7 milioane 
tone în creștere cu 2,7 % faţă de anul precedent. 

În România s-a realizat o creștere de 2,9 % 
ajungând la o producţie de 3,83 milioane de tone de 
oţel în 2011, în comparaţie cu 3,7 milioane tone de 
oţel produs în 2010.  

Durabilitatea cablurilor de tracţiune depinde într-
o mare măsură de calitatea sârmelor componente. 
Rezistenţa la tracţiune (rupere) cât și la solicitări 
variabile a sârmelor și cablurilor din oţel depinde de 
conţinutul de carbon, de condiţiile de patentare etc. 
La acestea se adaugă factori secundari condiţionaţi 
de modul de elaborare a oţelului: mărimea grăuntelui 
austenitic, puritatea etc. 

Există anumite condiţii de exploatare a cablurilor 
de oţel în care sârmele componente se încălzesc peste 
temperatura lui AC1 (diagrama Fe-C). În aceste 
cazuri dacă se produce o răcire bruscă, la suprafaţa 
lor se formează o structură martensitică, iar materia-
lul sârmei devine fragil. Cu cât conţinutul de carbon 
este mai ridicat cu atât temperatura necesară formării 
structurii martensitice este mai mare iar sârma 
devine mai fragilă formând un înveliş de protecţie, 
caracterizat prin rezistenţă mare la coroziune şi la 
abraziune. 

Curba de variaţie a rezistenţei la tracţiune (rupere) 
în funcţie de conţinutul de carbon (fig. 1) se poate 
determina cu ecuaţia: 

 rσ a C % b    

unde: a și b sunt coeficienţi, b luând valori în do-
meniul (42…48). 

 
 

Fig. 1. Variaţia rezistenţei la tracţiune a sârmei în funcţie de 
conţinutul de carbon. 

 
Pe lângă importanţa conţinutului de carbon în fa-

bricarea sârmelor și cablurilor de oţel, se mai numără și 
calitatea suprafeţei sârmei și tratamentul anticoroziv 
la care a fost supusă. 

Calitatea stratului de zinc influenţează rezistenţa 
la oboseală a sârmelor și cablurilor. Multe cabluri de 
tracţiune funcţionează în diferite medii corozive: apă, 
atmosferă umedă sau cu conţinut de gaze chimice 
active. În aceste împrejurări acestea sunt supuse 
coroziunii, ceea ce are ca efect distrugerea treptată a 
straturilor superficiale. 

Sub acţiunea îndelungată a coroziunii, piesele 
metalice se pot distruge chiar la solicitări foarte mici. 
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Acţiunea simultană a mediului coroziv și a solicitărilor 
variabile este mult mai defavorabilă decât suma 
acţiunilor coroziunii și a solicitărilor variabile, în cazul 
când acestea ar acţiona succesiv. Acest lucru l-a pus 
în evidenţă Mac Adam cu ajutorul unui oţel crom-
nichel, având rezistenţa de rupere la tracţiune de 
900 N/mm2. 

Acţiunea concomitentă a celor doi factori, coro-
ziunea și solicitarea alternantă, face ca oxizii să nu 
poată fi reţinuţi pe suprafaţa pieselor – ca în cazul 
solicitărilor statice, unde aceștia au un oarecare rol 
protector – creându-se condiţii pentru intensificarea 
procesului de distrugere. Pe suprafeţele corodate 
apare o reţea de fisuri microscopice, care acţionează 
ca niște concentratori de tensiune. Din această fază 
începe să predomine fenomenul de oboseală, care se 
desfășoară similar cu cel al epruvetelor cu concen-
tratori foarte puternici. În acest fel, durata de 
serviciu a piesei este puternic afectată, fapt care 
rezultă, de altfel, și din diagrama din figura 2. 

Cu cât acţiunea de corodare este de mai lungă 
durată, cu atât rezistenţa la oboseală a sârmelor este 
mai mică, curba lui Wӧhler  nemai tinzând către o 
asimptotă orizontală. Prin urmare,  în condiţii de 
mediu coroziv nu există o limită de oboseală fizică, 
ci una convenţională, dependenta de numărul de 
cicluri până la care se continuă încercarea.  

Coroziunea afectează în mare măsură formarea și 
propagarea fisurilor. În mediu coroziv, fisuri de 
mărime subcritică se pot propaga fără ca tensiunea 
să varieze. Este ceea ce se numește fisurarea prin 
coroziune sub tensiune (stress corrosion cracking) 
[1, 2]. 

Există un număr limitat de metode de protejare a 
sârmelor și cablurilor contra distrugerilor provocate 
de oboseala in mediu coroziv. Condiţiile care se cer 
unui strat protector sunt: să adere la materialul de 
bază; să nu provoace micșorarea rezistentei la obo-
seală; să nu fie fragil; să asigure o protecţie durabilă. 
Din acest punct de vedere cea mai avantajoasă 
metodă este acoperirea termică și electrolitică cu 
zinc). 

 

 
 

Fig. 2.  Comportarea oţelului în diferite atmosfere  
corozive. 

Zincarea termică este procedeul metalurgic prin 
care piesele din oţel sau fontă pot fi protejate împo-
triva coroziunii, dacă sunt imersate într-o baie de 
zinc topit la 450-460 0C. Procesul de zincare termică 
reprezintă o difuzie treptată a zincului lichid în 
structura de suprafaţă a oţelului. 

O importanţă mare în obţinerea unui strat de zinc 
de calitate, continuu şi fără impurităţi o au atât teh-
nologia aleasă pentru depunerea stratului cât şi buna 
funcţionare a instalaţiei de zincare.  

Zincarea termică este o tehnologie de protecţie a 
oţelului pentru perioade foarte lungi de timp – econo-
misind astfel energie şi resurse cu un impact minim 
asupra mediului. 

Acest procedeu de protecţie este utilizat pe scară 
largă datorită avantajelor deosebite pe care le prezintă: 

– tehnologie simplă şi uşor de controlat; 
– posibilitatea de aplicare pentru o gamă largă 

dimensională de piese; 
– posibilitatea de acoperire a pieselor cu configu-

raţie complicată asigurându-se o depunere compactă 
şi uniformă chiar şi în zonele greu accesibile, pe 
muchii şi colţuri; 

– aderenţa excelentă la suportul feros datorită 
substratului Fe-Zn, format prin reacţia directă de 
aliere la temperatură cuprinsă între 460-475 0C; 

– efect protector bun faţă de solicitările mecanice 
din exploatare; 

– rezistenţă excelentă la abraziune; 
– asigurarea unei protecţii catodice de către zinc 

în zonele cu defecte de zincare sau apărute în timpul 
transportului, depozitarii şi exploatării; 

– durata de viaţă foarte lungă, datorită grosimilor 
de strat depuse de 80-200 µm (circa 30 de ani durată 
de viaţă la un strat depus de 85 µm în mediu rural şi 
15-20 de ani în mediu urban). 

O caracteristică importantă a procedeului de zin-
care termică a sârmelor este grosimea stratului de 
zinc. Aceasta este o noţiune care se corelează oblig-
atoriu cu grosimea materialului care se zinchează. În 
funcţie de această grosime, de tipul produsului și de 
condiţiile de exploatare, se impun norme de fabri-
caţie pentru obţinerea unor grosimi de strat care să 
asigure o rezistenţă optimă în timp, garantată pe toată 
perioada de exploatare a produsului. Standardele care 
reglementează aceste corelaţii sunt: ISO 1461/2002 și 
BS721/93.  

2. DETERMINAREA GROSIMII 
STRATULUI DE ZINC 

Grosimea acoperirii poate fi exprimată prin: 
– grosimea stratului (μm); 
– masa acoperirii (g/m2), și este influenţată de 

temperatura băii de zinc și de viteza de scoatere a 
sârmei din baia de zinc. 
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Fig. 3. Aparat de măsurare a 

grosimii stratului de zinc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru determinarea grosimii stratului de zinc  
s-au folosit două metode: 

– metoda distructivă - metoda gravimetrică; 
– metoda nedistructivă – metoda măsurării directe. 
Pentru probele de încercat la tracţiune s-au folosit 

3 bucăţi de sârmă de oţel având următoarele dimen-
siuni și caracteristici: 

■ prima probă – sârmă oţel OL50 zincată prin 
zincare termică continuă, lungime: 300 mm, ɸ 4 mm; 
conform STAS 500/2 – 80, compoziţia chimică a 
oţelului OL 50 este indicată în tabelul următor: 

 
Marca 
oţelului 

Compoziţia chimică % 
C Mn P S 

OL 50 0,45 0,58 0,038 0,035 
 

■ a doua probă – sârmă de oţel OL42 nezincată, 
lungime: 300 mm, ɸ 4 mm; conform STAS 500/2 – 
80, compoziţia chimică a oţelului OL 42 este 
indicată în tabelul următor: 

 
Marca 
oţelului 

Compoziţia chimică % 
C Mn P S 

OL 42 0,15 0,6 0,0055 0,0055 
 
 

■ a treia probă – sârmă confecţionată din oţel aliat 
33MoCr11, nezincată, lungime: 300 mm, ɸ 4 mm. 

● Prima metodă de măsurare a fost metoda 
nedistructivă, folosindu-se un aparat de determinare a 
grosimii straturilor cu ajutorul ultrasunetelor. Pentru 
determinarea grosimii straturilor depuse s-au efectuat o 
serie de măsurători pe proba zincată (proba 1). După 
efectuarea acestor măsurători s-a făcut o medie, 
obţinându-se grosimea medie a stratului de zinc de 
25,71 μm. 

 
 Tabelul 1. Rezultatele obţinute în determinarea  

grosimii stratului 

 
Proba 1 

 
 
 

Punctul de măsurare (distanţa 
de la punctul 0 al probei)  [mm] 

Grosime 
[μm] 

10 24,2 
50 26,9 
100 25,4 
150 26,5 
180 25,8 
200 26 
250 25,2 

 
● Pentru a doua metodă de determinare a grosimii 

s-a folosit metoda gravimetrică. Practic, prin această 
metodă se dizolvă stratul de zinc de pe suprafaţa 
probei într-un acid care conţine un inhibitor și se 
determină pierderea de masă prin cântărirea probei 
înainte și după dizolvare. Soluţia acidă are în compo-
ziţia chimică hexametilen tetramină, acid clorhidric 
concentrat (ρ = 1,19 g/ml) și apă distilată.                              

Pentru determinarea grosimii stratului de zinc se 
aplică relaţiile: 

3
1 2

2

7,84 10

4A

m m
ρ D

m


    [g/m2] 1 

unde: m1 reprezintă masa probei înainte de dizolvare 
[g]; m2 –masa probei după dizolvare [g]; A – 
reprezintă aria suprafeţei expuse [mm2]. 

Astfel se determină masa pe unitatea de suprafa-
ţă, ρ, a acoperirii termice, iar grosimea aproximativă 
este dată de relaţia: 

7,2
Aρd   [μm] 

 
Caracteristici mecanice şi tehnologice ale primei probe (conform STAS 500/2 – 80) 1 

Marca 
oţelului 

Clasa de 
calitate 

Limita de 
curgere, Rp0,2 

[N/mm2] 

Rezistenţa la tracţiune, 
Rm  

[N/mm2] 

Alungirea la 
rupere, A 

[%] 

Rezistenţa 
KCU 

[J/cm2] 

Energia de rupere 
Temperatura, 

[°C] 
KV, 
[J] 

OL 50 1 280 490 – 610  21 59 +20 27 
 

Caracteristici mecanice şi tehnologice ale celei de-a douai probe (conform STAS 500/2 – 80) 

Marca 
oţelului 

Clasa de 
calitate 

Limita de 
curgere, Rp0,2 

[N/mm2] 

Rezistenţa la tracţiune, 
Rm 

[N/mm2] 

Alungirea la 
rupere, A 

[%] 

Rezistenţa, 
KCU 

[J/cm2] 

Energia de rupere 
Temperatura 

[°C] 
KV, 
[J] 

OL 42 1 250 410-490  22 59 +20 27 
 

                                                 
1 Densitatea oţelului este considerată ca fiind egală cu 7,84 g/cm2. 
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Cunoscându-se m1 = 14,6157 g și m2 = 14,5639 g și 
înlocuindu-se în formule se obţine o grosime a stratului 
de zinc de aproximativ d ≈  26,92 μm. Metoda de 
măsurare distructivă prin analiza gravimetrică a 
respectat condiţiile impuse de SR EN ISO 1460/20021. 

3. DETERMINAREA DURITĂŢII 
STRATULUI DE ZINC 

Duritatea stratului de zinc s-a determinat prin 
metoda Brinell (STAS 155/1983), fiind una din cele 
mai folosite metode de determinare a durităţii mate-
rialelor. Metoda constă din imprimarea, cu o forţă F, 
a unei bile de diametru prescris D, perpendicular pe 
suprafaţa piesei de încercat. Bila utilizată ca penetror 
trebuie sa aibă o duritate cu cel puţin 70 % mai mare 
decât duritatea materialului de încercat. 

Duritatea Brinell HB se exprimă prin raportul 
dintre forţa aplicată F și suprafaţa calotei sferice S a 
urmei remanente lăsată de penetrator după înde-
părtarea lui de pe probă, HB = F/S 

Prin această metodă s-a determinat că stratul de 
zinc de pe proba 1 are o duritate de 28 HRB. 

4. ÎNCERCAREA LA TRACŢIUNE  

Încercarea s-a efectuat în condiţiile atmosferei 
ambiante de încercare, conform STAS 2172-842. 

Încercarea s-a executat la o mașină de încercare 
la tracţiune prevăzută cu dispozitive speciale pentru 
prinderea probelor. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.  Schiţa mașinii de 

încercat la tracţiune. 
 
 
 
 
 
 

Pe baza încercării celor 3 probe s-au obţinut 
rezultatele din figura de mai jos. 

5. CONCLUZII  

În funcţie de încercările efectuate – determinarea 
grosimii stratului de zinc, determinarea durităţii aces-
tuia și rezultatele obţinute din încercarea la tracţiune a 
diferitelor sârme și cabluri, au reieșit următoarele 
concluzii:  
 Pentru sârmele și cablurile utilizate în mediu 

coroziv este strict necesar aplicarea unui tratament 
de protecţie anticorozivă; 
 Substratul de zinc este mai dur chiar decât 

oţelul, acest fenomen influenţând rezistenţa piesei 
atât la solicitări statice cât și la solicitări alternante; 
 Este important ca stratul de zinc depus să 

respecte în totalitate standardele, grosimea stratului 
trebuind să se încadreze între 75-200 μm. 

 

12
 

 
 

                                                 
1 SR ISO 1460/2002 – acoperiri termice de zinc pe metale feroase – determinarea gravimetrică a masei pe unitatea de suprafaţă. 
2 STAS 2172-84 – încercarea la tracţiune a sârmelor și cablurilor de oţel. 
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