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REZUMAT. Lucrarea prezintă câteva aspecte importante ale procesului complex de degradare a suprafeţelor 

metalice prin tribocoroziune cu exemplificare pe studiul oţelului inoxidabil 304L, a straturilor electrodepuse de 

cobalt pur şi nanostructurate de Co-nano CeO2 în mediul coroziv al corpului uman (soluţie biologică Hank). Procesul 

de tribocoroziune se referă la ştiinţa transformărilor de suprafaţă, care rezultă din interacţiunea proceselor 

mecanice şi chimice care au loc între elementele unui tribosistem expuse la medii corozive. Astfel, acest proces 

combină interacţiunile mecanice şi chimice-electrochimice, dintre două suprafeţe şi mediu, incluzând procese de 

frecare, lubrifiere, uzură şi reacţii chimice - electrochimice. 

Cuvinte cheie: tribocoroziune, frecare, straturi nanocompozite, volum de uzura, rezistență de polarizare. 

ABSTRACT. The paper presents some important aspects of the complex process of degradation of metallic 

surfaces by tribocorrosion, exemplified by the study of 304L stainless steel, pure cobalt and nanostructured Co-

nano CeO2 electrodeposited layers in the corrosive environment of the human body (Hank biological solution). The 

tribocorrosion process refers to the surface transformations science, which result from the interaction of chemical 

and mechanical processes that take place between the elements of a tribosystem exposed to corrosive 

environments. Thus, this process combines mechanical and chemical-electrochemical interactions, between two 

surfaces and the environment, including processes of friction, lubrication, wear and chemical-electrochemical 

reactions. 

Keywords: tribocorrosion, fretting, nanocomposite layers, wear volume, polarization resistance. 

1. INTRODUCERE 

Termenul de ,,tribocoroziune” îşi are originea din 

cuvântul grecesc ,"tribos – frecare", care a condus la 

ştiinţa de lubrifiere, frecare și uzură în timp ce 

termenul de ,"coroziune – corrodere" se referă la 

aspectele chimice de degradare a materialului și îşi 

are originea în limba latină medievală având 

semnificaţia de "a roade" [1-4]. 

Tribocoroziunea poate fi definită ca un fenomen 

de degradare a suprafețelor materialelor (uzură, 

fisurare, coroziune, etc.) supuse acțiunii combinate de 

perturbare mecanică (frecare, abraziune, eroziune 

etc.) și atac coroziv cauzat de interacțiunea mediului 

(chimic și/sau electrochimic) [1-43]. 

Istoria tribocoroziunii (tribo-electrochimia) 

datează din 1875, când Edison a observat o variație a 

coeficientului de frecare la diferite potenţiale aplicate 

[1, 2]. De-a lungul timpului, domeniul de 

tribocoroziune a crescut, s-a dezvoltat și atrage din ce 

în ce mai mult atenţia cercetătorilor din diverse 

domenii ale ştiinţei și inginerie, în principal datorită 

importanței sale practice și beneficiilor economice pe 

care le aduce din cunoaşterea şi înţelegerea 

mecanismului cineticii degradării complexe a 

diferitelor structuri metalice [1, 2]. 

Tribocoroziunea poate fi caracterizată prin 

sinergia sa rezultată din cuplarea efectelor mecanice 

și de mediu. Acest sinergism are ca rezultat 

degradarea complexă a materialelor în mediul 

specific de lucru și prin urmare, pierderea de material 

sau uzura totală este mult mai mare decât aceea 

calculată prin simpla însumare a degradării datorită 

proceselor individuale de uzură prin frecare şi uzură 

prin coroziune [1, 2, 24, 28, 30, 35, 40, 41, 43]. 

Procesele de degradare care au loc prin frecare şi 

prin coroziune cât şi influenţa lor reciprocă, care 
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conduce la degradarea prin procesul complex de 

tribocoroziune (WT) este redat schematic în (fig. 1.1) 

[1-3, 44]. 
 

 
 

Fig. 1.1. Sinergia proceselor de degradare prin frecare şi 

coroziune conducând la procesul complex de degradare prin 

uzură şi coroziune sau tribocoroziune [adaptată dupa 1-3, 44]. 

 

Aşa cum se observă în (fig. 1.1.) uzura prin frecare 

(WM) produce modificări ale suprafeţei care mai 

departe influenţează uzura provocată de procesul de 

coroziune chimică sau electrochimică (WE). prin 

coroziune. De asemenea, procesul de coroziune 

chimică - electrochimică produce modificări ale 

suprafeţei care la rândul lor influenţează condiţiile 

tribologice. Influenţa reciprocă a celor doua procese 

de degradare conduce la sinergismul degradării prin 

coroziune şi uzură (tribocoroziune) [1, 2, 12, 24, 28, 

30, 35, 40, 41, 43, 44]. 

Acest sinergism poate avea efect pozitiv sau efect 

negativ asta în funcție de reacția specifică a 

produselor ce se pot forma pe suprafața materialelor 

care pot proteja suprafața sau pot agrava procesul de 

degradare al materialului [1, 2, 12, 24, 28, 30, 35, 40, 

41, 43, 44]. 

Degradarea materialului datorită efectelor chimice 

și mecanice simultane poate să apară într-o varietate 

de condiții și moduri de contact așa cum se arată în 

(fig. 1.2.).  

Tribocoroziunea include deci interacțiunea 

coroziunii cu următoarele procese de degradare [1, 2, 

12, 24, 28, 30, 35, 40, 41, 43, 44]. 

(a) abraziune; 

(b) eroziunea particulelor solide; 

(c) eroziunea prin cavitație; 

(d) frecare; 

(e) soluții biologice; 

(f) uzura prin alunecare și tribo-oxidare. 

 

Figura 1.2 prezintă diferitele tipuri de moduri de 

contact și reprezentări schematice ale contactelor 

tribologice care implică efecte mecanice și chimice 

simultane [5, 12]. Atât cunoașterea separată a 

comportamentului tribologic în absența unui mediu 

agresiv, cât și cunoașterea separată a comporta-

mentului electrochimic în absența impactului 

mecanic nu sunt suficiente pentru a obține 

comportamentul la tribocoroziune al unui sistem 

tribocoroziv [5, 13].  

Contactele cu două sau trei corpuri între 

suprafețele de alunecare sunt o cauză comună a 

tribocoroziunii. Mișcarea relativă a suprafețelor poate 

fi unidirecțională ca în cazul unui aparat de testare a 

uzurii a unei bile (pin) pe un disc sau bidirecţională 

[2]. 

Testele de frecare implică o mișcare bidirecţională 

(alternativă) de frecvenţă mică și este un tip special 

de contact tribologic. Contactul cu rostogolire are loc 

în rulmenții cu bile și prezintă de asemenea, 

tribocoroziune. Impactul particulelor care are loc în 

coroziunea prin eroziune este o combinație de atac 

mecanic și chimic asupra materialelor care are loc în 

pompe şi conducte care transportă şlam [2]. 

În aplicaţiile biomedicale cum sunt implanturile, 

frecarea dintre două componente sau o componentă și 

osul natural poate modifica sensibilitatea 

biomaterialelor metalice la coroziune și invers, 

coroziunea implantului metalic poate afecta frecarea 

dintre două contacte în mișcare modificând starea 

suprafeței [5]. 

În mod normal, sinergismul dintre frecarea 

mecanică și coroziunea electrochimică duce la 

accelerarea degradării tribo-chimice a materialului [5, 

14].  

Când ne referim la factorii care afectează procesul 

și mecanismul de tribocoroziune, sunt enumerate trei 

considerente cum ar fi: (1) proprietățile materialelor 

de contact, (2) mecanica contactului tribologic și (3) 

proprietățile fizico-chimice ale soluției.  

Aceste aspecte sunt strâns legate între ele – fie 

sinergice sau antagoniste, care pot avea influență 

benefică sau dăunătoare asupra performanțele 

tribologice ale unui sistem studiat [1, 2, 5]. 

Prin urmare, este necesar să se studieze 

tribocoroziunea din perspectiva unui sistem deoarece 

implică o integrare a mai multor subsisteme. Astfel 

parametrii importanți care afectează comportamentul 

sistemului tribocoroziv în cazul unui contact 

tribologic sub control electrochimic sunt prezentați în 

(fig.1.3.) [1, 2]. 

Referindu-ne la testarea materialelor din punct de 

vederea al rezistenţei lor la procesul de degradare prin 

tribocoroziune, pot fi efectuate măsurători 

complementare in situ [5, 14-17], cum ar fi evoluţia 

potențialului electrochimic al suprafețelor de contact 

imersate într-un electrolit coroziv și / sau măsurarea 

in situ a curentului de coroziune în timpul mișcării 

relative a pieselor de contact [5, 14-17]. 
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Fig. 1.2. Diferite tipuri de moduri de contact și reprezentarea lor schematică pentru contacte tribologice  

care implică efecte mecanice și chimice simultane [adaptată după 2, 5, 12]. 

 

 
 

Fig. 1.3. Factorii care influențează fenomenul de tribocoroziune [adaptată după 1, 2, 5, 12]. 

 

Pentru a simula activitățile vii ale pacienților, 

această mișcare este fie una continuă sau una 

intermitentă, iar modul de mișcare este fie unul 

unidirecțional (glisant) cu circumferințe diferite sau 

una reciprocă (bidirecţională) cu diferite amplitudini 

de oscilație. Efectul sinergic al frecării mecanice și 

coroziunii pentru electrochimice (pasivare) metale și 

aliaje este reprezentată schematic în (fig. 1.4.). Pentru 

a descrie efectul sinergic ecuaţia (1.1 și 1.2) se 

folosesc pentru a descrie pierderea totală datorată 

tribocoroziunii [5, 14-17]. 

 SWWW
EMT
      (1.1) 

unde: WT reprezintă pierderea totală de material 

datorată procelului de tribocoroziune; WM este 

pierderea de material datorată uzurii mecanice în 

absența coroziunii; WE este pierderea datorata 

procesului de degradare prin coroziune în absența 
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uzurii mecanice și S reprezintă sinergia dintre uzura 

mecanica și coroziunea chimică - electrochimică sau 

combinația dintre efectul procesului de coroziune 

asupra procesului de uzură mecanică (WE►M) și a 

procesului de uzură mecanică asupra procesului de 

coroziune (WM►E) [5, 14-17]. 

 
EMT

WWW  + W(E►M)+ W(M►E) (1.2) 

 

 
 

Fig. 1.4. Efectul sinergic al coroziunii asupra uzurii și invers:  

(a) coroziunea accelerată prin frecare; (b) repasivare după 

frecare; (c) abraziunea accelerată de produsele coroziunii 

[adaptată după 5, 7, 18]. 

 

Faptul că îndepărtarea mecanică a unui strat pasiv 

de pe suprafață face ca materialul expus electrolitului 

agresiv să accelereze coroziunea materialului, în 

consecință, coroziunea materialului poate fi slăbită 

prin reformarea unui film pasiv în urma perturba-

torului mecanic (frotor) [5, 18, 19], cunoscut sub 

numele de fenomen de repasivare. 

În schimb, produsele corozive solide (cum ar fi 

resturile d oxid) rezultate din îndepărtarea mecanică 

a stratului pasiv duc la un efect tribocoroziv cu trei 

corpuri în tribocontact [5, 20] și induc în continuare 

şi uzura abrazivă a materialului [5, 20]. 

În unele alicații biomedicale, materialele de 

implant pot fi expse unor condiții foarte complexe, 

inclusiv încărcare statică și dinamică și mișcare 

relativă în contact cu suprafețe moi sau dure cu care 

intră în contact. Materialele de implant folosite pentru 

restaurarea funcției părților sistemului musculo-

scheletic sunt un exemplu tipic de aplicații în care 

procesele de uzură şi coroziune pot avea loc [5].  

Biomaterialele utilizate pentru implanturile 

artificiale de șold și genunchi sunt supuse sarcinii 

statice a greutății corporale și a sarcinilor dinamice 

datorită activităților precum mersul sau urcarea 

scărilor și mișcarea relativă între suprafețe datorită 

gamei de mișcare a suprafețelor. Efectul combinat al 

uzurii și coroziunii poate avea loc pe suprafețele 

articulate, dar și pe alte suprafețe aflate în contact 

datorită încărcării și descărcării variabile, așa cum se 

arată în (fig. 1.5. (a)) [5].  

Dispozitivele de fixare a fracturilor și implanturile 

dentare, (fig. 1.5. (b)) și (fig. 1.5. (c)), sunt alte 

exemple în care efectul combinat al uzurii și 

coroziunii poate avea loc datorită mișcării cu rază 

mică produsă în timpul activităților, cum ar fi mersul 

sau mestecatul [5]. 

 

 

 
Fig. 1.5. Dispozitivele medicale unde poate avea loc 

tribocoroziunea în corpul uman, cum ar fi implanturile de șold: 

(a), implanturile dentare (b) și dispozitivele de fixare a 

fracturilor (c).  

Săgeata albastră reprezintă direcția tipică de încărcare și 

descărcare, iar zonele roșii reprezintă zonele care sunt mai 

predispuse la coroziune și uzură [adaptată după 5, 21]. 

 

Rolul acoperirilor / filmelor subțiri și a 

performanțelor lor în condiții de uzură și coroziune 

combinate este un alt domeniu de cercetare în 

tribocoroziune pentru a îmbunătăţi rezistenţa mate-

rialelor la acest proces complex de degradare. 

Este esențial să înțelegem modul în care 

acoperirile se comportă în condiții diferite de 

tribocoroziune, pentru a prezice durata lor de viață în 

echipamentele şi structurile respective și pentru a 

explora modalitățile de îmbunătățire a acestora [5, 

11]. 
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2. ASPECTELE TRIBOCOROZIUNII  

ÎN PUBLICAȚIILE INTERNAȚIONALE 

Tribocoroziunea nu este un subiect nou însă este 

un subiect care a cunoscut o ascensiune în ultimii 10 

ani în ceea ce privește atât domeniul industrial cât şi 

domeniul biomedical. La o simplă căutare în baza de 

date Web of Science după cuvinte cheie "tribo-

corrosion" a fost generat un număr de 1390 de articole 

publicate în perioada 1993-2022 însă cu o creștere 

semnificativă a articolelor pe acest subiect începând 

din anul 2010 așa cum se arată în (fig. 2.1.). 
 

 
 

Fig. 2.1. Diagrama de bare care descrie statisticile de bază ale 

publicațiilor cu subiectul "tribocorrosion (tribocoroziune)" 

[sursa http://apps.webofknowledge.com/] 

 

Benea L şi alţi autori cu notorietate în literatura de 

specialitate și nu numai [1-43] au analizat pe larg 

performanţa procesului de tribocoroziune pe diferite 

materiale (aliaje cobalt - crom, aliaje de titan) sau pe 

straturi depuse prin numeroase tehnici şi au analizat 

principalele mecanisme asociate cu degradarea 

acestor materiale combinând uzura prin frecare şi 

coroziunea [1-43]. Concluzionând că formarea 

straturilor pasive pe aliajele pasivabile sau în cazul 

straturilor nanocompozite / compozite, coeziunea, 

substratul, microstructura, aderenţa, sunt proprietăţi 

raportate ca fiind unele dintre elementele critice de 

performanţă a materialelor atunci când sunt supuse 

unui contact tribocoroziv [1-43]. 

3. METODOLOGIA DE BAZĂ PENTRU 

TESTAREA MATERIALELOR LA 

TRIBOCOROZIUNE 

Ca să se studieze comportamentul tribocoroziv, 

mecanic și răspunsurile la coroziune din sistemul de 

testare la tribocoroziune este necesar ca datele să fie 

colectate și monitorizate. În general, tribometrul 

facilitează măsurarea forțelor și evoluția coeficientului 

de frecare, pe de altă parte tehnica electrochimică este 

utilizată pentru monitorizarea răspunsului la coroziune 

[2, 3]. O diagramă schematică a metodologiei de bază 

a unui sistem de testare la tribocoroziune este prezentat 

în (fig. 3.1). 

Interfața electrochimică constă dintr-un 

potențiostat / stație de lucru electrochimică, celulă 

electrochimică compusă din trei electrozi: (a) 

electrodul de referință (RE) cum ar fi SCE- electrodul 

de calomel sau Ag/AgCl - electrodul de argint, (b) 

contraelectrod (CE) cum sunt rețea Pt-Rh, tijă Pt, sau 

tijă de grafit și (c) electrodul de lucru (WE) care este 

materialul / suprafața care se dorește a fi testată. 

Selectarea parametrilor depinde de aplicație și 

interesul de cercetare care poate simula condiţiile reale 

practice a sistemului respectiv, material-mediu de 

lucru [2, 3]. De exemplu, în cazul unei aplicații 

ortopedice, influența sarcinii sau a ciclurilor ar putea fi 

un parametru de interes. În aplicațiile dentare, pH-ul 

soluției ar putea juca un rol important care ar putea fi 

investigat. Cu alte cuvinte tehnica utilizată variază în 

funcție de natura sistemului studiat [2, 3]. În general, 

monitorizarea evoluției potențialului în circuit deschis 

(OCP) este o metodă electrochimică care ne oferă 

informații asupra modificărilor valorilor potențialului 

în raport cu electrozii standard de referinţă, care 

exprimă tendința de oxidare electrochimică a unui 

material într-un mediu de lucru electrochimic [2, 3]. 

Măsuratoarea se face înainte de aplicarea frecării, în 

timpul frecării și după oprirea frecării în mediul 

coroziv respectiv. O altă metodă electrochimică pentru 

a obține rezistența de polarizare este spectroscopia de 

impedanță electrochimică (EIS) care poate fi utilizată 

pentru a înțelege proprietăţile sau caracteristicile 

filmelor formate în zona de contact [2, 3]. Se cunoaște 

că rezistenţa de polarizare este invers proporţională cu 

viteza de coroziune. De obicei, astfel de măsurători sunt 

efectuate înainte de aplicarea frecării, în timpul frecării 

și după oprirea frecării în mediul coroziv respectiv. 

Toate măsurătorile electrochimice in-situ pot fi 

completate de măsurătorile in-situ ale coeficientului de 

frecare. De asemenea, se pot face măsurători ex-situ prin 

analizarea suprafeței după procesul tribocoroziv prin 

microscopie electronică de baleiaj, microtopografie de 

înaltă rezoluție care pot oferi informații valoroase 

despre mecanismele de uzură și coroziune putându-se 

calcula şi volumul de uzură sau pierderea de material în 

urma de uzură tribocorozivă [2, 3]. Mai mult, analiza 

reziduurilor de uzură și a produselor de coroziune poate 

sugera, de asemenea, indicii valoroase despre procesul 

de tribocoroziune. Cel mai important pas în analiza 

tribocoroziunii este înțelegerea efectului tribologic și al 

coroziunii împreună cât și efectele lor individuale [2, 3]. 

Pentru creşterea rezistenţei materialelor la 

degradarea tribocorozivă, se pot obține straturi 

nanocompozite (Co/nano-CeO2) prin depunere 

electrochimică conform exemplului următor studiat.

http://apps.webofknowledge.com/
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Fig. 3.1. Etapele de bază într-un studiu de tribocoroziune [adaptată după 2]. 

S-a utilizat ca material suport pentru 

electrodepuneri oțelul inoxidabil 304L. Depunerile 

electrochimice au fost realizate la temperatura 

camerei într-un electrolit de cobalt iar nanoparticulele 

de CeO2 (dimensiunea particulelor < 25 nm) au fost 

adăugate în soluţia de electrolit în concentrație de: 10 

g/L, 20 g/L şi 30 g/L [5, 22, 23, 26, 42]. Densitatea de 

curent utilizată a fost (23, 48, 72 mA/cm2), timpul de 

depunere de 30, 60, 90 minute). Metodologia de 

obținere a straturilor nanocompozite este descrisă pe 

larg şi poate fi consultată într-o publicație anterioară 

[42]. Straturile obținute au fost denumite (1) Co pur, 

(2) Co /nano-CeO2 – 10 g/L, (3) Co /nano-CeO2 – 20 

g/L și (4) Co /nano-CeO2 – 30 g/L. Deoarece gradul 

de includere al nanoparticulelor a fost mai mare 

pentru straturile studiate la densitatea de curent de 23 

mA / cm2, tribocoroziunea s-a studiat pe straturile 

obținute la această densitate de curent aplicată 

procesului de electro-codepunere [5, 22, 23, 26, 42]. 

Pentru testele de tribocoroziune s-a utilizat un 

tribometru modificat, pin-on-disc unidirectional 

(prezentat schematic în (fig. 3.2.), adaptat să lucreze 

cu o celulă electrochimică potențiost / galvanostat 

Solartron Instruments 1287 cu un analizor de răspuns 

de frecvență SI 1255 pilotat cu ajutorul unui PC 

utilizând softwarele CorrWare şi Zware, utilizate 

pentru a monitoriza parametrii electrochimici în 

timpul încercărilor de frecare în mediu coroziv [5, 

22, 23, 26]. 
Analiza ulterioară a datelor a fost realizată de 

software-urile CView și ZView de la Scribner 

Associates, Inc. Firul de platină este utilizat ca și 

contra electrod (CE) iar ca electrod de referință (RE) 

este utilizat Ag / AgCl (soluție saturată de KCl, E = + 

199 mV vs. NHE la 22ºC). Acești electrozi sunt 

așezați în celula de tribocoroziune într-un asemenea 

mod, încât doar 3 cm2 din suprafața electrodului de 

lucru (WE) a fost expusă electrolitului (soluția 

biologică Hank, pH 7.4, volum 450 mL) [5, 22, 23, 

26]. 
 

 
 

Fig. 3.2. Reprezentarea schematică a set-upului experimental 

utilizat pentru testele de tribocoroziune [adaptată după 2, 8]. 

 

În timpul testului de tribocoroziune, forța normală, 

forța tangențială, coeficientul de frecare, numărul de 

cicluri, precum și parametri electrochimici (po-

tențialul liber, spectroscopia de impedanţă 

electrochimică), au fost monitorizate continuu [5, 22, 

23, 26]. 

Pinul utilizat este un cilindru de alumină (Al2O3) 

(7 mm în diametru, rotunjit la suprafata de contact), 

montat vertical pe un cap rotativ, deasupra probei. 

Capătul sferic inferior al pinului (raza = 100 mm), 

poate fi aplicat pe suprafața stratului cu o forță 

normală reglabilă, care a fost de 5 N pentru 
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investigații comparative la tribocoroziune a 

cobaltului pur și a straturilor nanocompozite [5, 22, 

23, 26]. Când se aplică forța, capătul pinului 

desenează o suprafață de uzură circulară (10 mm în 

diametru) pe suprafața activă a probei. Protocolul 

experimental utilizat pentru evaluarea comportamen-

tului la tribocoroziune a straturilor nanocompozite 

obținute, care constă în măsurători electrochimice și 

mecanice in-situ este prezentat schematic în (fig. 3.3) 

[5, 22, 23, 26]. 
 

 
 

Fig. 3.3. Protocolul experimental de lucru utilizat pentru testele 

de tribocoroziune [5, 22, 23, 26]. 

 

Din (fig. 3.3.) se observă că s-au efectuat 

următoarele măsurători [5, 22, 23, 26]: 

- Măsurarea potențialului în circuit deschis (OCP) 

al straturilor obținute comparativ cu electrodul de 

referință Ag / AgCl, de la imersie pentru o perioadă 

de 18 ore până la atingerea unei valori stabile, fără 

frecare [5, 22, 23, 26]. 

- Măsurarea spectroscopiei de impedanță 

electrochimică (EIS) la potențialul liber măsurat și 

stabilizat în soluția biologică Hank, fără frecare [5, 

22, 23, 26]. 

- Măsurarea coeficientului de frecare unde 

potențialul în circuit deschis este măsurat vs. 

electrodul de referință Ag / AgCl [5, 22, 23, 26]. 

- Măsurarea (EIS) la potențialul liber măsurat și 

stabilizat în soluția biologică Hank, în timpul frecării 

[5, 22, 23, 26]. 

- Măsurarea potențialului în circuit deschis (OCP) 

al suprafeței după ce testele de frecare sunt oprite 

pentru o perioada de 120 min, astfel încât să se 

observe capacitatea de repasivare a suprafețelor 

testate [5, 22, 23, 26]. 

- Măsurarea (EIS) la potențialul liber măsurat și 

stabilizat în soluția biologică Hank, dupa ce forţa de 

frecare a fost oprită [5, 22, 23, 26]. 

Testele de uzură au fost efectuate prin aplicarea 

forței de 5N la o viteză constantă de 120 rpm și cu o 

durată de 5000 de cicluri [5, 22, 23, 26]. 

Testele de tribocoroziune au fost repetate de 

minim trei ori pentru a vedea dacă există 

reproductibilitate a datelor [5, 22, 23, 26]. 

4. REZULTATE ȘI DISCUȚII 

4.1. Evaluarea parametrilor electrochimici  

4.1.1. Evoluţia potenţialului liber (OCP) 

Potențialul în circuit deschis sau open circuit 

potential (OCP), denumit și potențialul de echilibru 

sau potențialul de coroziune, este potențialul 

electrodului de lucru în raport cu electrodul de 

referință atunci când nu se aplică un potențial sau un 

curent asupra celulei electrochimice. OCP este un 

potențial mixt determinat de reacțiile de oxidare și de 

reducere care au loc la suprafața unui electrod metalic 

[2-5, 22, 23, 26]. 

Tehnica potențialului în circuit deschis sau tehnica 

de monitorizare a potențialului de echilibru este cea 

mai simplă și utilizată metodǎ în măsurătorile de 

evaluare a rezistenței la coroziune și tribocoroziune 

[2, 5, 22, 23, 26].  

Folosind un potențiostat și apoi un electrod de 

referință (RE), evoluția OCP a unui electrod de lucru 

(WE) poate fi monitorizată în timpul imersiei într-un 

electrolit. Potențialul este un indicator de bază al stării 

termodinamice a suprafeței materialului ȋn raport cu 

electrolitul. Poate fi utilizat împreună cu diagramele 

Pourbaix. OCP poate oferi o informație a comporta-

mentului activ sau pasiv al materialului metalic 

investigat într-un anumit sistem. De exemplu, 

formarea filmului de oxid pe suprafața unui metal sau 

aliaj pasivabil poate deveni mai protector cu timpul, 

rezultând o schimbare a potențialului într-o direcție 

mai nobilă [2, 5, 22, 23, 26].  

Dimpotrivă, o schimbare a potențialului într-o 

direcție mai negativă poate indica pierderea 

pasivității şi un comportament activ în raport cu 

degradarea corozivă. Mai mult, OCP înregistrat în 

timpul testelor de tribocoroziune este un potențial 

mixt care reflectă starea materialului în zona uzată și 

a materialului din afara zonei urmei de uzură [2, 5, 

22, 23, 26]. În (fig. 4.1.) este prezentată schematic 

evoluția potențialului liber a suprafețelor studiate de 

cobalt pur şi straturi nanocompozite având 

nanoparticule de CeO2 introduse în matricea de cobalt 

pentru testul de tribocoroziune prin aplicarea unei 

forțe de 5N în soluţie biologică Hank. 

Se observă evoluţia potenţialului liber la imersia 

probei în soluţia biologică (înainte de aplicarea forţei 

de frecare), în timpul frecării şi după ridicarea forţei 

de frecare (oprirea frecării) [5, 22, 23, 26]. 

Rezultatele obţinute pentru straturile nano-

compozite aplicate pe suportul din oţel inoxidabil 

304L sunt comparate cu rezultatele potenţialului liber 

obţinute pe acest material în aceleaşi condiţii de 

tribocoroziune. 
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Fig. 4.1. Reprezentarea schematică a deplasării potenţialului la 

aplicarea şi la oprirea forţei normale de frecare de 5N pentru 

suportul din oţel inoxidabil 304L şi pentru straturile 

electrodepuse de Co pur şi nanocompozit Co/nano-CeO2-30g/L 

[5, 22, 23, 26]. 

 

Aşa cum se observă în (fig. 4.1.) cea mai mare 

deplasare de potenţial spre valori mai negative (active) 

la aplicarea forţei de frecare de 5N se înregistrează la 

oţelul inoxidabil 304L, ΔE=406,706 mV, ceea ce 

confirmă că este cel mai sensibil la degradarea sa prin 

frecare în mediu coroziv, adică cel mai sensibil la 

degradarea prin tribocoroziune (coroziune şi uzură 

simultane). De asemenea oţelul inoxidabil 304L nu 

mai poate atinge valoarea iniţială a potenţialului în 

stare pasivă înregistrată înainte de frecare confirmând 

modificările ireversibile ale degradării suprafeţei sale 

în aceste condiţii [5, 22, 23, 26]. 

Cel mai puţin afectat de procesul de degradare 

tribocorozivă este nanocompozitul Co/nano-CeO2 - 30 

g/L, a cărui potenţial la pornirea forţei de frecare de 5N 

se deplasează spre valori mai negative (active) doar cu 

ΔE=142,50 mV. De asemenea potenţialul de 

repasivare a suprafeţei nanocompozite, după oprirea 

forţei, ajunge chiar la valori mai pozitive (nobile) decât 

valoarea iniţială înregistrată înainte de pornirea forţei 

de frecare. Putem spune că frecarea pune în evidenţă 

mai multe nanoparticule de CeO2 la suprafaţa 

nanocompozitului, care îi conferă în continuare o 

rezistenţă mai bună la procesul de degradare 

tribocoroziv [5, 22, 23, 26]. 

4.1.2. Spectroscopia de impedanţă 

electrochimică (EIS) 

Dacă prima etapă în evaluarea parametrilor 

electrochimici la studierea tribocoroziunii este 

evaluarea potențialului în circuit deschis, metodă 

care ne arată tendința de pasivare / repasivare a 

materialului, o a doua etapă în protocolul experimental 

este trasarea diagramelor de impedanţă spectroscopică 

electrochimică (EIS) înainte, în timpul și după frecare 

la potențialul liber în intervalul de frecvență de la 104 

Hz până la 10-3 Hz la forța normală aplicată de 5N, și 

10 frecvenţe / decadă, având drept scop evaluarea 

rezistenţei de polarizare a suprafețelor studiate înainte 

de frecare, în timpul frecării și după oprirea frecării în 

soluția biologică Hank [5, 22, 23, 26, 35]. 

Pentru interpretarea datelor s-a folosit soft-ul Zview, 

iar pentru modelarea matematică (simularea) datelor 

experimentale s-a utlizat circuitul electric echivalent 

suprafeţei testate simplu prezentat în (fig. 4.2.). Rs este 

rezistența soluției (reprezintă rezistența soluției dintre 

electrodul de referință și electrodul de lucru), Rp 

reprezintă rezistența de polarizare, iar CPE, înlocuieşte 

capacitatea stratului dublu electric şi reprezintă un 

element de fază constantă, care este utilizat pentru 

simularea datelor de impedanţă electrochimică a căror 

diagramă Nyquist nu reprezintă un semicerc perfect 

Comportamentul CPE poate fi datorat suprafeței 

neuniforme şi neomogene a electrodului, rugozităţii, 

sau altor efecte structurale [5, 22, 23, 26]. 
 

 
 

Fig. 4.2. Reprezentarea schematică a circuitului electric echivalent 

utilizat la simularea datelor experimentale EIS a suprafeţelor 

studiate: strat electrodepus de cobalt pur şi straturi nanocompozite 

Co-nano-CeO2 (10, 20, 30 g/L) [5, 22, 23, 26, 35]. 

 

Valorile obținute prin simularea datelor experi-

mentale cu ajutorul circuitului electric echivalent sunt 

prezentate în (fig. 4.3.). Calitatea datelor modelate a 

fost verificată cu ajutorul valorii chi-square care a avut 

valori mai mici de 10-3 pentru toate sistemele studiate. 

Din (fig. 4.3.) se observă că înainte de testele de 

frecare rezistența de polarizare, Rp, pentru stratul de Co 

pur are o valoare de 4,3 kΩ cm2, pentru stratul Co 

/nano-CeO2 – 10 g/L această valoare crește la 7,8 kΩ 

cm2, la 20 g/L CeO2, Rp = 9,9 kΩ cm2, în timp ce pentru 

concentrația maximă de CeO2 studiată această valoare 

a Rp atinge valoarea cea mai mare de 12,230 kΩ cm2 

[5, 22, 35]. Se ştie că viteza de coroziune este cu atât 

mai mică cu cât rezistenţa de polarizare este mai mare. 

Odată cu aplicarea forței de 5N, observăm că 

valoarea Rp pentru toate sistemele studiate scade 

brusc de aprozimativ trei ori pentru toate sistemele 

studiate în comparație cu valorile obținute din EIS în 

absența factorilor perturbatori, însă totuși păstrându-

se tendința de creștere odată cu creșterea concentrației 

de nanoparticule dispersate în matricea de cobalt [5, 

22, 35]. 
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Fig. 4.3. Rezistența de polarizare obținută din simularea datelor 

experimentale EIS obţinute pentru straturile de cobalt pur şi 

nanocompozite studiate, înainte de frecare, în timpul frecării și 
după frecare, testate în soluția biologică Hank la forța normală 
aplicată de 5N pentru: (1) Co pur, (2) Co /nano-CeO2 – 10 g/L, 

(3) Co /nano-CeO2 – 20 g/L și  (4) Co /nano-CeO2 – 30 g/L  
[5, 22, 35]. 

 

Scăderea mai uşoară a rezistenţei de polarizare prin 
frecare în cazul stratului nanocompozit Co/nano-CeO2 - 
30 g/L se poate explica prin efectul benefic al 
nanoparticulelor de nano-CeO2 încorporate în matricea 
de cobalt, care induc o creştere a microdurităţii şi deci şi 
o rezistenţă mai mare la perturbarea mecanică produsă 
de frecare ca şi o creştere a rezistenţei la coroziune, 
nanoparticulele de CeO2 fiind un oxid ceramic rezistent 
la coroziune [5, 22, 35]. De asemenea, acest 
comportament, confirmă şi creşterea procentului de 
nanoparticule de CeO2 incluse în matricea de cobalt 
odată cu creşterea concentraţiei lor în electrolitul de 
depunere [5, 42]. 

După oprirea forţei de frecare observăm, de 
asemenea, că pentru straturile studiate valorile Rp cresc 
mai mult decât cele măsurate înainte de frecare, 
păstrându-se același trend de creștere ale valorilor 
rezistenţei de polarizare odată cu creșterea concentrației 
de nanoparticule de CeO2 incluse în matricea de cobalt 
[5, 22]. 

4.1.3. Profilul 3D al urmei de uzură. Calculul 
volumului pierdut în urma de uzură 

Volumul de uzură a fost determinat folosind un 
microtopograf, STIL (France) cu rezoluție ridicată, 
echipat cu fibră optică pentru captarea semnalului 
luminos și analiza intensității acestuia cu o rezoluție 
laterală de 1 μm și o rezoluție verticală de 30 nm. 

Imaginea este apoi transformată într-o suprafață cu 
profil 3D cu ajutorul aplicației software 
MountainsMap Universal [5, 22, 23, 26]. Volumul 
total de uzură pentru fiecare probă a fost determinat 
prin măsurarea profilului 3D corespunzător urmelor de 
uzură în patru puncte distincte conform schematizării 
din (fig. 4.4) și ecuațiilor (4.1 și 4.2). 

Din cele 4 puncte ale profilului de uzură 3D 
distribuite uniform pe urmă a fost calculat volumul 

local datorat pierderii de material prin uzură (w) [5, 
22, 23, 26]. Media valorii pierderii de uzură rezultată 
se înmulțește cu lungimea urmei de uzură (L) pentru 
a obține pierderea totală a volumului de uzură pe 
întreaga urmă de uzură (Wt) [5, 22, 23, 26]. 

 LwWt   (4.1) 

unde: w este valoarea medie a volumului pierderii 
urmei de uzură calculat în patru puncte locale; L este 
lungimea urmei de uzură. 

 rL  2  (4.2) 

unde: r este raza cercului descrisă de urma de uzură. 
Rezultatele pierderii de volum în urma de uzură a 

oţelului inoxidabil 304L, a straturilor de cobalt pur şi 
a straturilor nanocompozite Co/nano-CeO2 calculate 
în funcție de forța normală aplicată 5N în soluţia 
biologică Hank, sunt prezentate în (fig. 4.5). 

 

 
 

Fig. 4.4. Reprezentare schematică pentru măsurarea volumului 
pierdut în urma de uzură prin tribocoroziune a straturilor 

studiate: (a) Distribuția celor patru puncte măsurate pe urma  
de uzură, (b) Micro-topografia 3D rezultată la o urmă de uzură 

[5, 22, 23, 26]. 
 

 
 

Fig. 4.5. Volumul de uzură pierdut din urma de uzură prin 
efectul tribocoroziv în soluţia biologică Hank la aplicarea unei 

forţe normale de frecare de 5N pentru: (1) oţel inoxidabil 304L; 
(2) Co pur; (3) Co /nano-CeO2 – 10 g/L, (4) Co /nano-CeO2 – 20 

g/L, (5) Co /nano-CeO2 – 30 g/L [5, 22, 23, 26]. 
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Aşa cum se observă în (fig. 4.5.), cea mai mare 

pierdere de material în urma de uzură o suportă oţelul 

inoxidabil 304L prin aplicarea unei forţe de frecare de 

5N în mediul coroziv al soluţiei biologice Hank. 

Aceasta confirmă faptul că oţelul inoxidabil 304L 

este cel mai afectat de procesul de degradare prin 

tribocoroziune (coroziune şi uzură) în mediul 

biologic testat. Dintre straturile electrodepuse pe 

suportul din oţel inoxidabil 304L, cel mai rezistent la 

procesul de tribocoroziune este stratul nanocompozit 

de Co/nano-CeO2-30 g/L, care are cea mai mică 

pierdere de material în urma de uzură. Acest 

comportament se datorează atât efectului de 

ranforsare al nanoparticulelor de CeO2 cât şi efectului 

de nanostructurare a matricei de cobalt al acestora 

prin înglobarea lor în matricea de cobalt prin 

electrodepunere [5, 22-24, 26]. 

5. CONCLUZII 

Studiul performanței la tribocoroziune al 

materialelor şi biomaterialelor metalice este un 

domeniu necesar care poate ajuta la prezicerea 

comportamentului acestora atunci când sunt utilizate în 

dispozitive şi structuri care lucrează în mediul coroziv.  

Necesitatea selectării sau proiectării de noi 

suprafețe pentru materialele şi biomaterialele viitoare, 

precum și minimizarea costurilor de exploatare și 

prelungirea duratei de viață a acestora a dus la 

necesitatea unei mai bune înțelegeri a procesului de 

degradare al suprafețelor, în special atunci când unele 

părți sunt supuse procesului de tribocoroziune. 

Metodele electrochimice in-situ aplicate pentru 

studiul compartamentului tribocoroziv al materialelor 

se dovedesc a fi foarte utile pentru înţelegerea meca-

nismului şi cineticii degradării complexe a acestora. 

Atât evoluţia potenţialului liber cât şi diagramele de 

spectroscopie de impedanță electrochimică ajută la 

evaluarea comparativă a materialelor atunci când sunt 

supuse procesului tribocoroziv de degradare şi astfel la 

alegerea materialelor mai performante pentru un 

anumit sistem. 

Totodată prin completarea studiului asupra com-

portamentului tribocoroziv al materialelor prin metode 

ex-situ cum ar fi microtopografia de înaltă rezoluție 

s-a putut demonstra că straturile nanocompozite 

Co/nano-CeO2 prezintă o rezistență la uzură crescută 

rezultată printr-o pierdere mai mică de material în 

urma de uzură în comparație cu stratul de Co pur.  

Prin această lucrare se evidenţiază necesitatea şi 

importanţa studierii compartamentului tribocoroziv al 

materialelor şi biomaterialelor atunci când sunt 

utilizate în dispozitive şi structuri care lucrează în 

medii corozive specifice pentru a preveni degradarea 

prematură a acestora dar şi pentru a aplica metode de 

protecţie care conduc la creşterea duratei de viaţă în 

funcţionarea acestora. 
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