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CUVÂNT ÎNAINTE 

 Prezenta lucrare intitulată „Cercetări privind creşterea duratei de viaţă a paletelor 

turbinelor hidraulice supuse la eroziune cavitaţională” reprezintă sinteza activităţilor de 

documentare şi cercetare ale autorului, desfăşurate pe perioada studiilor doctorale, în cadrul 

Centrului de Cercetări în Hidraulică, Automatizări şi Procese Termice (CCHAPT) al 

Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa. Cercetarea doctorală s-a integrat intr-un amplu 

program de cercetare comandat şi finanţat de compania naţională Hidroelectrica S.A. 

 Lucrarea este structurată pe 8 capitole şi se întinde pe 183 de pagini, incluzând 130 

figuri, 43 tabele şi 49 relaţii matematice. 

 Capitolul I fundamentează principalele noţiuni teoretice utilizate în lucrare: cavitaţia şi 

eroziunea cavitaţională, prezentând şi influenţa acestora asupra duratei de viaţă a paletelor 

turbinelor hidraulice şi importanţa economică a temei abordate. 

 Capitolul II prezintă o sinteză a documentării bibliografice a autorului. Se indică 

materialele şi procedeele aplicate până în prezent pentru creşterea rezistenţei la eroziune 

cavitaţională a suprafeţelor supuse cavitaţiei, precum şi soluţii abordate pentru reducerea 

intensităţii cavitaţiei. Capitolul se încheie cu prezentarea obiectivelor cercetării doctorale. 

 În capitolul III se prezintă structura celor şase tipuri de probe supuse cercetării, 

precum şi paşii parcurşi pentru realizarea acestor probe. De asemenea, se prezintă planul 

de decupare al epruvetelor pentru cercetările experimentale.. 

 Rezultatele testelor la eroziune cavitaţională, efectuate prin metoda vibratorie pe cele 

şase tipuri de probe de bază şi trei tipuri de probe cu durificare superficială prin sablare, sunt  

prezentate în capitolul IV. 

 Capitolul V prezintă rezultatele testelor la îndoire, încovoiere prin şoc, tracţiune, 

duritate Vickers, precum şi analiza chimică şi metalografică a probelor supuse cercetării. 

 În capitolul VI se evidenţiază, prin măsurători efectuate prin metoda găuririi 

incrementale, valorile mari ale tensiunilor reziduale care apar în urma aplicării straturilor de 

acoperire prin sudură. 

 În capitolul VII se prezintă rezultatele simulărilor numerice ale curgerii pe zona de 

capăt a paletei Kaplan studiate, în varianta cu nervură anticavitaţională originală şi în două 

variante cu nervură anticavitaţională cu modificări geometrice locale. 

 În ultimul capitol al lucrării se prezintă concluziile generale ale lucrării, contribuţiile 

personale ale autorului, modul de diseminare a rezultatelor cercetării şi direcţiile viitoare de 

cercetare. 

 Lucrarea se încheie cu bibliografia care conţine un număr de 243 surse de 

documentare din care 221 articole ştiinţifice şi cărţi de specialitate, 12 standarde şi 10 pagini 

web.  
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LISTA NOTAŢIILOR ŞI ABREVIERILOR 

A – amplitudinea oscilaţiei la metoda vibratorie de testare a eroziunii cavitaţionale;  

A5 – alungirea la tracţiune; 

Ae – aria suprafeţei erodate; 

b – lăţimea epruvetei la încercarea de îndoire; 

cp – coeficient de presiune; 

Creq – coeficient de echivalenţă în crom; 

d – diametrul dornului la încercarea de îndoire; 

d0 – diametrul epruvetei în porţiunea calibrată la epruvetele pentru tracţiune; 

dp – distanţa dintre probă şi epruvetă la testarea eroziunii cavitaţionale prin metoda 

vibratorie cu probă staţionară; 

E – modul de elasticitate longitudinal; 

f – frecvenţa oscilaţiei la metoda vibratorie de tastare a eroziunii cavitaţionale; 

Fmax – forţa maximă la rupere; 

H – căderea brută a turbinei; 

Hs – înălţimea geometrică de aspiraţie; 

L0 – lungimea iniţială între repere la epruvetele pentru tracţiune; 

Lc – lungimea porţiunii calibrate la epruvetele pentru tracţiune; 

Lt – lungimea totală a epruvetei la epruvetele pentru tracţiune sau îndoire; 

Lu – lungimea ultimă dintre repere la epruvetele pentru tracţiune; 

Ls – lungimea acoperită cu sudură la încercarea de îndoire; 

mt – masa totala de material erodat; 

MDE – adâncimea medie de pătrundere a eroziunii; 

MDER – viteza adâncimii medii de pătrundere a eroziunii; 

Nieq – coeficient de echivalenţă în nichel; 

Q – debit turbinat; 

pa – presiunea atmosferică; 

pv – presiune de vaporizare a apei; 

pref – presiunea de referinţă (la ieşire din turbină); 

P – puterea la arborele rotorului; 

Pener – costul pierderii datorată diminuării producţiei de energie prin oprirea turbinei; 

r – raportul dintre raza rozetei şi raza frezei la determinarea tensiunilor reziduale prin 
metoda găuririi incrementale; 

 



 Cercetări privind creşterea duratei de viaţă a paletelor turbinelor hidraulice 
supuse la eroziune cavitaţională 

 

 

 

 

Ing. Vasile Cojocaru   14 

R – raza rozetei tensometrice folosite la determinarea tensiunilor reziduale prin 
metoda găuririi incrementale; 

R0 – raza frezei la determinarea tensiunilor reziduale prin metoda găuririi incrementale; 

Re – rezistenţa la cavitaţie Re 

Rm – rezistenţa mecanică; 

Rr – raza rolelor suport la încercarea de îndoire; 

S0 – aria secţiunii transversale iniţiale a porţiunii calibrate la epruvetele pentru 

tracţiune; 

S0i – aria secţiunii transversale a epruvetei în planul de simetrie al crestăturii, la testele 
de încovoiere prin şoc; 

Su  – aria minimă a secţiunii transversale după rupere la epruvetele pentru tracţiune; 

t – timpul; 

ti – timpul de incubaţie; 

ts – grosimea epruvetei la încercarea de îndoire; 

tc – grosimea acoperirii cu sudură la încercarea de îndoire; 

tw – grosimea plăcii de bază la încercarea de îndoire; 

T – temperatura lichidului; 

Tf – durata de funcţionare a unei turbine cuprinsă între două opriri consecutive; 

vec – viteza de eroziune cavitaţională; 

vmax – viteza maximă de eroziune cavitaţională; 

vs – viteza de eroziune cavitaţională în zona de stabilizare; 

Vs – volumul erodat în unitate de timp, în zona de stabilizare a eroziunii cavitaţionale; 

Vt – volumul total de material erodat; 

W – energia la rupere la testele de încovoiere prin şoc; 

Z – coeficientul de gâtuire la tracţiune; 

α – unghiul format de direcţia tensiunii principale cu axa timbrului tensometric 1 la 
determinarea tensiunilor reziduale prin metoda găuririi incrementale 

αi – unghiul de îndoire la încercarea de îndoire; 

αmax – unghiul tangentei la curba pierderii de masă în zona cu viteza eroziune maximă; 

αs – unghiul tangentei la curba pierderii de masă în zona de stabilizare; 

αd – unghi de deschidere aparat director; 

β – unghi de deschidere rotor; 

δmaxN – adâncimea maximă a craterelor de cavitaţie pe nervura anticavitaţională; 

δmaxP – adâncimea maximă a craterelor de cavitaţie pe paleta rotorică în zona adiacentă 

nervurii anticavitaţionale; 

Δm – variaţia de masă; 

Δmt – pierderea totală de masă; 

Δt – interval de timp; 
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r ,  , 

 r  

– Variaţiile componentelor stării de tensiune la metoda determinării tensiunilor 

reziduale prin găurire incrementală; 

r ,   – deformaţiile produse prin realizarea găurii la determinarea tensiunilor reziduale 

prin metoda găuririi incrementale; 

1 , 2 , 3  – deformaţiile la cele trei timbre ale rozetei tensometrice la determinarea tensiunilor 

reziduale prin metoda găuririi incrementale; 

  – coeficientul lui Poisson; 

 

  – densitatea materialului; 

 – coeficientul de cavitaţie; 

i  – valoarea coeficientului de cavitaţie corespunzător unei stări incipiente la care apar 

primele semne ale cavitaţiei, primele bule de gaz; 

c  – valoarea coeficientului de cavitaţie corespunzător unei stări critice la care apar 

primele semne de eroziune cavitaţională; 

b  – valoarea coeficientului de cavitaţie la care efectele cavitaţiei impun oprirea turbinei 

şi recondiţionarea zonelor afectate de eroziune cavitaţională; 

'
r , '

 , '
 r  – componentele stării de tensiuni înainte de găurire la metoda determinării 

tensiunilor reziduale prin găurire incrementală; 

''
r , ''

 , ''
 r  – componentele stării de tensiuni după găurire la metoda determinării tensiunilor 

reziduale prin găurire incrementală; 

max , min  – tensiunile reziduale principale; 

η – randamentul turbinei; 
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1. INTRODUCERE 

 Energia produsă în centralele hidroelectrice este principala sursă de energie 

regenerabilă utilizată în prezent la nivel mondial. Centralele hidroelectrice presupun costuri 

ridicate de amenajare şi punere în funcţiune, dar au avantajul major al utilizării unei resurse 

ieftine şi teoretic inepuizabile: apa. Avansul tehnic din ultimul secol a permis optimizarea 

funcţională a turbinelor hidraulice şi obţinerea unor performanţe şi randamente mecanice 

ridicate. În acest context, principalele probleme apărute în centralele hidroelectrice sunt 

legate de mentenanţa echipamentelor. 

 Într-o centrală hidroelectrică, expunerea cea mai mare la deteriorări o au 

componentele turbinelor hidraulice. Factorii care conduc la acest rezultat sunt legaţi de 

traseul apei în hidrocentrală, de cinematica şi dinamica turbinei, de regimul de exploatare.  

 Printre principalele probleme care contribuie la creşterea timpilor de staţionare pentru 

reparaţii, se numără apariţia fisurilor şi a eroziunii la componentele turbinei hidraulice [39, 40, 

41, 86]. Fisurile sunt generate în general de defecte de material, defecte de fabricaţie, de 

oboseala materialelor sau de suprasarcini. Eroziunea poate fi cauzată de frecarea între 

elemente, de nisipul antrenat în turbină împreună cu apa şi de fenomenul de cavitaţie 

hidrodinamică (eroziunea cavitaţională). În prezent daunele produse de eroziunea 

cavitaţională sunt mai mari decât cele produse de celelalte tipuri de eroziuni. Craterele de 

eroziune cavitaţională pot avea adâncimi de ordinul milimetrilor, ajungându-se uneori la 

perforarea zonelor afectate. Este cazul paletelor rotoarelor turbinelor hidraulice, 

componentele cele mai afectate de eroziune cavitaţională [40]. 

 Teza se axează pe cercetarea posibilităţilor de creştere a duratei de viaţă la paletele 

rotorului turbinelor hidraulice supuse la eroziune cavitaţională, cercetarea focalizându-se cu 

precădere pe paletele rotoarelor turbinelor hidraulice Kaplan şi bulb. 
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1.1. CAVITAŢIA LA TURBINELE HIDRAULICE 

Conform standardului ASTM G32-10 „Standard Test Method for Cavitation Erosion 

Using Vibratory Apparatus” [222], cavitaţia reprezintă formarea, dezvoltarea şi implozia într-

un lichid a unor cavităţi sau bule care conţin vapori sau un amestec de vapori şi gaz.  

În funcţie de mecanismul de apariţie, cavitaţia se poate clasifica în următoarele tipuri 

[138, 220]: a) cavitaţie hidrodinamică (generată de variaţia presiunii la curgerea unui lichid 

printr-un sistem hidraulic); b) cavitaţie acustică (generată de undele sonore transmise unui 

lichid); c) cavitaţie optică (produsă de o sursă laser care generează o „separare” a lichidului 

şi formarea bulelor de cavitaţie); d) cavitaţia produsă de particule elementare (ex. protoni, 

similară ca proces cu cavitaţia optică). La turbinele hidraulice apare fenomenul de cavitaţie 

hidrodinamică. 

1.1.1. Fenomenul fizic 

Cavitaţia se poate explica din punct de vedere termodinamic, analizând diagrama 

transformărilor stării de agregare pentru apă (figura 1.1). Curba care uneşte punctul triplu Tr 

cu punctul critic C, separă domeniul lichidului de domeniul vaporilor [83]. Pe graniţa definită 

de aceasta curbă, starea lichida si starea gazoasa coexistă la presiunea pv – presiune de 

vaporizare sau presiune de vapori. Presiunea de vaporizare este variabilă, fiind o funcţie de 

temperatura lichidului: )(Tfpv  . Trecerea de la lichid la vapori se poate realiza prin 

creşterea temperaturii la o presiune relativ constantă (fierbere) sau prin scăderea presiunii 

sub presiunea de vaporizare la o temperatură relativ constantă (cavitaţie).  

 
Fig. 1.1 Diagrama transformărilor de stare la apă [adaptare după 83] 
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1.1.2. Apariţia cavitaţiei la turbinele hidraulice 

 La turbinele hidraulice cavitaţia apare în zonele cu viteze mari ale curentului de lichid. 

În aceste zone, creşterea excesivă a vitezei curentului conduce la o scădere a presiunii 

hidrostatice, sub valoarea presiunii de vaporizare. În aceste condiţii are loc transformarea 

stării de agregare a lichidului (la temperatura ambientului), în urma căreia apar bule de 

vapori. Bulele sunt antrenate ulterior în zone cu presiune mai mare decât presiunea de 

vaporizare, unde are loc implozia lor [2, 12].  

Factorii care influenţează intensitatea cavitaţiei la turbinele hidraulice sunt multipli, 

ponderea cea mai importantă având-o [120]: 

 tipul turbinei; 

 parametrii de proiectare ai turbinei, în special căderea şi înălţimea de aspiraţie 

[208]; 

 regimul de lucru al turbinei; 

 calitatea suprafeţelor paletelor rotorului după prelucrarea mecanică 

(neregularităţile rezultate la fabricaţia sau la repararea paletelor intensifică 

eroziunea cavitaţională); 

 starea suprafeţelor paletelor rotorului (zonele în care sunt prezente microfisuri 

sau eroziuni favorizează o eroziune cavitaţională mai intensă). 

În [77] se arată că la turbinele hidraulice cavitaţia poate lua diferite forme, în funcţie 

de zona în care apar şi de mecanismul care o generează: 

 cavitaţia de profil; cavitaţia de profil este influenţată de scăderea presiunilor în 

reţeaua rotorică, de unghiul de atac al paletei şi de geometria profilului paletei. 

 cavitaţia de rost; acest tip de cavitaţie apare în interstiţiile dintre părţile rotitoare 

şi cele fixe, fiind determinată de creşterea vitezei de curgere şi scăderea 

presiunii apei în aceste zone. 

 cavitaţia locală, generată de bule care se deplasează odată cu lichidul şi se 

sparg când intră în zone cu presiune mai ridicată; apariţia acestor bule este 

influenţată puternic de conţinutul de aer din lichid. Ele apar în jurul unor 

formaţiuni micrometrice şi cresc datorită unor presiuni locale scăzute. Neavând 

o acţiune concentrată într-o anumită zonă, aceste bule nu generează eroziune 

cavitaţională puternică; 

Principalele efecte negative ale cavitaţiei sunt [31, 5]:  

 eroziunea cavitaţională a suprafeţelor şi apariţia unor microfisuri [51] în zonele 

supuse cavitaţiei; 

 zgomote şi vibraţii puternice; 

 apariţia unor suprapresiuni locale; 

 apariţia efectelor termice datorate vaporizării apei; 

 scăderea randamentului turbinei. 
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1.1.3. Coeficientul de cavitaţie 

Coeficientul de cavitaţie  [-], determinat pe baza cercetărilor experimentale de 

profesorii Thoma şi Leroux, descrie funcţionarea turbinelor hidraulice în regim de cavitaţie, 

respectiv în afara fenomenului de cavitaţie [37]: 

     
H

Hpp sva 
     (1.1) 

unde,  

H  – căderea brută a turbinei [m. col. apă]; 

sH  – înălţimea geometrică de aspiraţie [m. col. apă]; 

ap   – presiunea atmosferică [m. col. apă]; 

vp  – presiunea de vaporizare a apei la temperatura ei de trecere prin turbină [m. col. 

apă]; 

 Cunoaşterea coeficientului de cavitaţie permite determinarea înălţimii de aspiraţie, 

respectiv a condiţiilor de montaj ale turbinei: 

   HppH vasadmis       (1.2) 

Pentru fiecare turbină hidraulică se pot defini trei valori specifice ale coeficientului de 

cavitaţie: 

i  – valoarea coeficientului de cavitaţie corespunzător unei stări incipiente la care 

apar primele semne ale cavitaţiei, primele bule de gaz; 

c  – valoare coeficientului de cavitaţie corespunzător unei stări critice la care apar 

primele semne de eroziune cavitaţională; 

b  – valoare la care efectele cavitaţiei impun oprirea turbinei şi recondiţionarea 

zonelor afectate de eroziune cavitaţională; 

Cele trei valori se află în relaţia de ordonare: 

    bci        (1.3) 

Valoarea raportului 
b

i




 variază de la o turbină la alta, în literatura de specialitate 

indicându-se următoarele valori limită determinate experimental: 82 
b

i




. 

Stabilirea valorilor specifice ale coeficientului de cavitaţie se face pe baza testelor 

efectuate in-situ pentru fiecare echipament. Transformarea valorilor de la un echipament la 

altul sau de la modele de laborator la echipamentele din centrală este dificil de realizat.  

Monitorizarea „in-situ” a cavitaţiei, în timpul funcţionării turbinei, se bazează pe 

măsurători de vibraţii şi zgomote şi măsurători ale parametrilor de funcţionare ai turbinei 

hidraulice [6, 77, 191]. 
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1.2. EROZIUNEA CAVITAŢIONALĂ 

Eroziunea cavitaţională reprezintă distrugerea (îndepărtarea) de material din zona 

supusă cavitaţiei şi zonele adiacente acesteia. Îndepărtarea de material se produce dacă 

fenomenul de cavitaţie este intens şi are loc în apropierea suprafeţelor solide. 

Distrugerea prin cavitaţie este un fenomen complex care se manifestă prin acţiuni 

mecanice, termice, electrice, chimice etc., care interacţionează între ele şi se comportă diferit 

în funcţie de natura materialului. 

1.2.1. Mecanica fenomenului de eroziune cavitaţională 

Mecanica fenomenului de eroziune cavitaţională este complexă şi greu de modelat 

integral. În [125] sunt descrise două ipoteze care stau la baza apariţiei eroziunii cavitaţionale. 

Primul caz îl constituie spargerea simetrică a unei cavităţi (bule) de vapori în interiorul 

volumului de lichid, având ca rezultat o undă de şoc transmisă prin lichid către componentele 

mecanice ale turbinei. În al doilea caz, considerând cavitatea de vapori situată în apropierea 

unei suprafeţe solide a turbinei, se generează o deformare şi o străpungere asimetrică a 

bulei. Această spargere a bulei generează un microjet direcţionat spre peretele solid. Dacă 

valoarea presiunii generată de microjet depăşeşte rezistenţa la rupere a materialului, pe 

suprafaţa „atacată” apar găuri de dimensiuni micrometrice (piting), (figura 1.2). Dacă în 

aceeaşi zonă fenomenul se repetă intensiv, apare eroziunea cavitaţională.  

 

 
Fig. 1.2 Eroziune cavitaţională de tip microjet [adaptare după 125] 

 

Apariţia unui microjet puternic eroziv în timpul fenomenului de eroziune cavitaţională, 

este evidenţiată şi în cercetările efectuate de Chen [50] şi Brujan [34].  

a) bula sferică iniţială b) apariţia perturbaţiei şi 

aplatizarea bulei 

d) apariţia 

microjetului 

c) spargerea bulei 

e) eroziunea 

materialului 
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Richman şi McNaughton [178, 179] identifică o corelaţie liniară între viteza maximă 

de eroziune cavitaţională şi coeficientul de rezistenţă la oboseală a materialului. Cei doi 

autori apreciază că mecanismul distrugerii prin eroziune cavitaţională se bazează, în 

principal, pe fenomenul de oboseală a materialului. Apariţia fenomenului de oboseală la 

suprafeţele pe care se prăbuşesc bulele de cavitaţie este evidenţiată prin simulări numerice 

în [212]. 

Dependenţa intensităţii eroziunii cavitaţionale de presiunea microjetului rezultat în 

urma străpungerii bulei de aer este evidenţiată de Fortes-Pattela [81] prin simulări numerice 

şi experimentări în condiţii de laborator. 

1.2.2. Zone afectate de eroziune cavitaţională la turbinele Kaplan 

 Eroziunea cavitaţională afectează în principal componentele turbinelor hidraulice, 

componentele pompelor şi ale elicelor navale.  

În România, eroziunea cavitaţională produce daune importante mai ales la turbinele 

Kaplan şi turbinele bulb [39]. Bordeaşu [20] precizează că, la aceste turbine, eroziunea 

cavitaţională se manifestă pe paletele şi pe camera rotorului, fiind generată prin trei 

mecanisme distincte: eroziune cavitaţională de profil, eroziune cavitaţională de rost, 

respectiv eroziune cavitaţională locală. 

Avelan [4] arată că eroziunea cavitaţională de rost se manifestă puternic în zona 

interstiţiului paletă rotorică - camera rotorului, pe periferia paletei rotorice (figura 1.3, zona A) 

şi pe zona învecinată de pe camera rotorului. Eroziunea cavitaţională de profil apare pe 

extradosul paletei, în apropierea bordului de atac şi înspre muchia de ieşire (figura 1.3, 

zonele B şi C), respectiv pe intradosul paletei (figura 1.3, zonele D, E şi F).  

 

  
Fig. 1.3 Zone tipice afectate de eroziune cavitaţională pe paletele rotorice Kaplan [adaptare după 4] 

 

Apariţia bulelor de cavitaţie în apropierea interstiţiului dintre camera rotorului şi 

paletele rotorice de la o turbină Kaplan, este evidenţiată şi de simulările numerice şi testele 

pe model efectuate de Kumar şi Saini [134] şi Grekula şi Bark [99]. 
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Eroziunea cavitaţională locală este caracteristică neregularităţilor şi pragurilor 

prezente pe diferite componente ale turbinei [20]. 

La turbinele Kaplan şi turbinele bulb, cavitaţia de profil este influenţată puternic de 

coeficientul de cavitaţie  , iar eroziunea cavitaţională de rost nu este strâns legată de 

coeficientul de cavitaţie [4]. De asemenea, aerul antrenat împreună cu apa favorizează 

dezvoltarea eroziunii cavitaţionale de profil. Totuşi, acest tip de eroziune cavitaţională poate 

fi diminuată prin îmbunătăţirea formei bordului de fugă al paletei. În aceeaşi lucrare se 

subliniază că zonele cele mai afectate de eroziune cavitaţională sunt capătul (periferia) 

paletelor rotorice şi camera rotorului (eroziune cavitaţională de rost). 

Suprafeţele afectate de eroziune cavitaţională au o porozitate ridicată, metalul 

căpătând un aspect „buretos” [52, 55, 87] (figura 1.4). În [55] se arată că curba de evoluţie 

rugozitate absolută – timp se poate împărţi în trei faze: în prima fază rugozitatea creşte liniar, 

în faza a doua creşterea este mai redusă, iar în faza a treia rugozitatea rămâne constantă. 
 

 
Fig. 1.4 Detaliu al unei zone afectate de eroziune cavitaţională la o paletă rotorică Kaplan [87] 

1.2.3. Intensitatea eroziunii cavitaţionale 

Evaluarea intensităţii eroziunii cavitaţionale produsă la o turbină hidraulică se 

realizează prin măsurători efectuate in-situ. Aceste măsurători urmăresc determinarea 

adâncimii şi a ariei suprafeţei afectate de eroziune.  

Cei mai importanţi factori care determină intensitatea eroziunii cavitaţionale sunt [20, 

21, 22, 82]: 

 intensitatea fenomenului de cavitaţie [128]; 

 viteza de curgere a fluidului [84]; 

 regimul de exploatare al turbinei [146]; 

 dimensiunile componentelor agregatului hidraulic; 

 structura materialului asupra căruia acţionează fenomenul de cavitaţie [183];  

 proprietăţile mecanice ale materialului [96, 178, 210, 215], în special duritatea; 

 tratamentele termice, termochimice şi mecanice aplicate materialului [18, 167]; 
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 coeficientul de coroziune al materialului; 

 uzura hidroabrazivă care apare în cazul fluxurilor cu conţinut mare de aluviuni; 

 starea suprafeţei supuse eroziunii cavitaţionale; în [103] se arată că rezistenţa 

la eroziune cavitaţională este dependentă de densitatea defectelor de material; 

 rugozitatea suprafeţei [65, 183]; 

 temperatura fluidului în turbină; 

 proprietăţile fluidului [22, 33]; în [33] se arată că scăderea pH-ului determină o 

creştere a vitezei de eroziune cavitaţională; 

 concentraţia de nisip în fluid [74, 213]. 

Intensitatea eroziunii cavitaţionale la o turbină hidraulică a fost clasificată de Boy şi 

Kumar [31] în trei categorii, în funcţie de uzura rezultată după un an de operare (8000 ore) şi 

de materialul din care este realizată componenta afectată:  

 eroziunea cavitaţională de joasă intensitate este considerată atunci când 

adâncimea suprafeţei erodate este cuprinsă între 1,6 mm până la 3 mm, pentru 

doi ani de exploatare, cu material de bază al paletelor turbinei – oţel carbon de 

calitate; 

 eroziunea cavitaţională de intensitate medie este definită atunci când 

adâncimea stratului erodat depăşeşte 1,6 mm pentru materiale de tip oţel 

inoxidabil austenitic;  

 eroziunea cavitaţională de intensitate înaltă este considerată atunci când 

adâncimea stratului erodat depăşeşte 3 mm pentru 6 luni de exploatare, având 

ca material supus cavitaţiei, un oţel inoxidabil. 

Verificările efectuate pe turbinele Kaplan instalate în România au arătat că eroziunea 

cavitaţională poate conduce la perforarea anumitor regiuni din paleta rotorică sau din nervura 

anticavitaţională (figura 1.5). 

 

 
Fig. 1.5 Eroziune cavitaţională pe nervura anticavitaţională a unei palete Kaplan [45] 
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Pentru prezicerea intensităţii fenomenului cavitaţional se folosesc testele 

hidrodinamice pe model, care au rolul de a determina condiţiile de operare la care apare 

eroziune cavitaţională pentru un anumit tip de turbină. Aceste teste pot măsura în anumite 

cazuri (determinate de configuraţia sistemului analizat) şi intensitatea eroziunii cavitaţionale 

prin evaluarea pitingului de eroziune cavitaţională sau prin măsurarea tensiunilor pe 

suprafeţele suspuse cavitaţiei [83]. Transpunerea datelor de la model la prototip se 

realizează pe baza legilor de similitudine care descriu fenomenul studiat.  

 In ultimii 40 de ani, dezvoltarea performanţelor calculatoarelor a permis 

implementarea unor metode analitice complexe pentru evaluarea curgerii prin turbine [112]. 

Aceste metode se bazează pe dezvoltarea aplicaţiilor CFD (computational fluid dynamics) 

care folosesc algoritmi şi metode numerice implementate în software-uri specifice pentru 

analiza curgerii fluidelor. Se pot astfel obţine diagramele traiectoriilor particulelor, gradienţii 

de presiune şi coeficienţii de cavitaţie pentru diferite ipoteze de calcul. 

 Determinarea rezistenţei unui material la eroziune cavitaţională se poate face prin 

încercări în condiţii de laborator sau prin măsurători efectuate in-situ, pe suprafeţele afectate 

de eroziune cavitaţională. 

1.2.4. Determinarea rezistenţei la eroziune cavitaţională a materialelor în 

laborator 

1.2.4.1. Metode de testare 

 Metodele de testare, în condiţii de laborator, a rezistenţei la eroziune cavitaţională 

sunt [14, 20, 31]:  

 testarea în tunele hidrodinamice cu cameră de lucru strangulată;  

 testarea în instalaţii cu disc rotitor imersat în lichid; 

 testarea în instalaţii cu jet de cavitaţie; 

 testarea în instalaţii vibratorii. 

 Tunelele hidrodinamice, instalaţiile cu disc rotitor şi cele cu jet de cavitaţie generează 

fenomene cavitaţionale similare cu cavitaţia din echipamentele hidraulice, dar au 

dezavantajul major al timpilor ridicaţi de încercare. Astfel, la testarea în tunele hidrodinamice, 

timpul de testare a unei probe este cuprins între 10 si 300 ore, iar la testarea în instalaţii cu 

disc rotitor, între 10 şi 60 de ore [20]. Testarea în instalaţii cu jet de cavitaţie este 

standardizată prin norma ASTM G134 [57]. 

 Utilizarea instalaţiilor vibratorii reduce considerabil timpul de testare. Aparatele 

vibratorii folosesc energie acustică pentru a produce modificări (apariţia bulelor de cavitaţie) 

în structura fluidului în care se propagă. Fenomenul este diferit de cavitaţia hidrodinamică, 

măsurătorile urmărind doar determinarea comparativă a rezistenţei la eroziune cavitaţională 

a diferitelor materiale. Procedura de lucru şi parametrii de testare sunt standardizaţi prin 
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norma ASTM G32 [222]. Se folosesc două variante ale metodei, cu probă vibratorie (numită 

şi metoda directă), respectiv cu probă staţionară (metoda indirectă). Timpii de testare sunt 

cuprinşi, în general, între 120-180 minute la varianta cu probă vibratorie şi 120 – 1200 

minute la varianta cu probă staţionară. Metoda şi cele două variante de lucru vor fi descrise 

detaliat în capitolul 4, unde se prezintă rezultatele obţinute la testele de eroziune 

cavitaţională pe probele folosite în cercetarea doctorală. 

 Clasificarea materialelor în funcţie de rezistenţa la eroziune cavitaţională trebuie sa ia 

în calcul metoda folosită şi parametrii de lucru ai instalaţiei de testare. Corelarea rezultatelor 

obţinute prin metode de lucru diferite sau variante diferite ale aceleiaşi metode este dificil de 

realizat. Corelarea între rezultate obţinute prin aceeaşi metodă, dar la parametri de lucru 

diferiţi se poate face folosind relaţii de transpunere, determinate empiric. Pentru testarea în 

instalaţii vibratorii au fost prezentate relaţii de transpunere de către Steller şi Bordeaşu [19]. 

Aceste relaţii iau în calcul diametrul zonei erodate, frecvenţa şi amplitudinea de testare. 

 În [25] se arată că la testarea prin metoda vibratorie rezultatele depind de frecvenţa şi 

amplitudinea de lucru. Frecvenţa influenţează în special diametrul suprafeţei erodate iar 

amplitudinea influenţează adâncimea eroziunii cavitaţionale. 

 În [48] se prezintă o comparaţie între curbele de variaţie ale masei totale erodate, 

curbe determinate pe 8 instalaţii vibratorii din laboratoare independente. Materialele testate 

au fost oţelul inoxidabil 1.4401 (SS316), nichelul pur şi două aliaje de aluminiu. 

 Fatjo [80] analizează modificările aduse procesului de eroziune cavitaţională pentru 

cazul utilizării metodei vibratorii cu probă staţionară, cu sonotrodă de diametrul final mai mic 

decât valoarea prevăzută în standard (15.9mm). Se arată că în cazul folosirii unei sonotrode 

cu diametru final de 5 mm, urma eroziunii cavitaţionale este inelară şi neregulată, prezentând 

caverne de cavitaţie izolate.  

1.2.4.2. Curba tip a vitezei de eroziune cavitaţională 

 Curba tip pentru evoluţia vitezei de eroziune cavitaţională a fost prezentată de 

Thiruvengadam în lucrarea Cavitation erosion, publicată în 1971 [20]. Această curbă 

defineşte patru perioade distincte (figura 1.6) în procesul îndepărtării materialului prin 

eroziune cavitaţională: 

 perioada de incubaţie (zona I), în care apar primele urme ale pitingului de 

cavitaţie;  

 perioada de acumulare (zona II), caracterizată de o creştere puternică a vitezei 

de eroziune cavitaţională (vec) până la o valoare maximă (vmax); această 

creştere se datorează în special neuniformităţilor (rugozităţii) de pe suprafaţa 

erodată, care sunt îndepărtate rapid; 

 perioada de atenuare (zona III) în care viteza de eroziune cavitaţională scade; 

 perioada de stabilizare (zona IV) cu viteză de eroziune cavitaţională relativ 

constantă la valoarea vs. 
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Fig. 1.6 Curba tip a vitezei de eroziune cavitaţională stabilită de Thiruvengadam [adaptare 

după 20] 
  

 Viteza de eroziune cavitaţională vec [mg/min] este definită ca pierdere de masă (sau 

de volum) pe interval de timp: 

 
t

m
vec




        (1.4) 

 Standardul ASTM G-32 defineşte curbele caracteristice pentru pierderea cumulată de 

masă şi viteza de eroziune cavitaţională. Curba variaţiei vitezei de eroziune cavitaţională 

este similară cu cea definită de Thiruvengadam, diferenţele apărând la viteza de eroziune 

cavitaţională vmax, unde standardul defineşte o perioadă de viteză constantă. Rezultă astfel, 

conform ASTM G-32, cinci perioade caracteristice în procesul îndepărtării materialului prin 

eroziune cavitaţională (figura 1.8): perioada de incubaţie (zona A), perioada de acumulare 

(zona B), perioada de staţionare superioară, la viteza de eroziune maximă (zona C), 

perioada de atenuare (zona D) şi perioada de stabilizare (zona E). Aceleaşi perioade se 

găsesc pe curba variaţiei masei cumulate erodate (figura 1.7). 
 

 
Fig. 1.7 Curba tip a evoluţiei masei totale erodate conform ASTM G32-10 (adaptare) 
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Fig. 1.8 Curba tip a vitezei de eroziune cavitaţională după ASTM G32-10 (adaptare) 

  

 Curbele rezultate din măsurători pot să aibă forme diferite de curbele tip prezentate 

anterior. Bordeaşu [20] prezintă mai multe variante de curbe întâlnite în practică. 

 La testele efectuate prin metoda vibratorie s-a constatat o dispersie mare a valorilor 

măsurate în primele 60 de minute de testare (perioada de acumulare) faţă de curba teoretică 

[175]. Această dispersie poate fi redusă prin şlefuirea suprafeţei expuse la cavitaţie la o 

rugozitate mai mică. 

 Pe baza unor încercări experimentale efectuate pe probe de cupru testate pe o 

instalaţie cu disc rotitor imersat în lichid, Osterman [166] arată că pierderea totală de masă a 

unui material poate fi prezisă pe baza eroziunii cavitaţionale din perioada de incubaţie. 

Liu şi Chen [142] analizează forma particulelor de material îndepărtate de pe o 

suprafaţă solidă în urma eroziunii cavitaţionale. Se arată că forma particulelor este corelată 

cu perioada corespunzătoare de pe curba tip a vitezei de eroziune cavitaţională. Particulele 

cvasi-plate sunt caracteristice perioadei de incubare în timp ce particulele sferice sunt 

caracteristice perioadei de accelerare şi vitezei de eroziune cavitaţională maximă. Testele de 

eroziune cavitaţională au fost efectuate pe un aparat vibratoriu pe trei tipuri de oţeluri. 

Cercetări asupra formei, dimensiunilor şi densităţii particulelor îndepărtate prin eroziune 

cavitaţională de pe probe din aluminiu sunt prezentate în [1]. 

1.2.4.3. Parametri de caracterizare a eroziunii cavitaţionale 

 Evaluarea comportării unui material la eroziune cavitaţională, la testarea în condiţii de 

laborator, se face prin măsurarea cantităţii (masă sau volum) de material îndepărtat în 

intervale date de timp. Thiruvengadam recomandă ordonarea materialelor după viteza de 

eroziune cavitaţională din zona de stabilizare, vs [22]. Acest parametru se poate considera 

independent de rugozitatea suprafeţei erodate şi de pierderile iniţiale de material din zona de 
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acumulare. Utilizarea unor parametri care iau în calcul viteza maximă de eroziune 

cavitaţională sau masa totală erodată, poate introduce erori de apreciere comparativă a 

materialelor, erori datorate masei pierdute în perioada de acumulare. Cu toate acestea, în 

literatura de specialitate se folosesc diferiţi parametri de caracterizare a comportamentului 

materialului la eroziune cavitaţională, complexitatea fenomenului de eroziune cavitaţională 

neputând conduce la o limitare strictă, referitoare la acest aspect. Astfel se întâlnesc 

următorii parametri [22, 28, 199]: 

a) viteza de eroziune cavitaţională din zona de stabilizare vs: 

t

m
vs




  [mg/min]      (1.5) 

unde:  m  [mg] - variaţia de masă din zona de stabilizare; 

 t  [min] – interval de timp; 

b) panta curbelor de pierdere masică mt, sau pierdere volumică Vt din zona de 

stabilizare; 

c) adâncimea medie de pătrundere a eroziuni (MDE): 

eA

m
MDE








610
 [μm]      (1.6) 

unde:  eA  – aria suprafeţei erodate [mm2];  

  - densitatea materialului [kg/m3]; 

d) viteza adâncimii medii de pătrundere a eroziunii, MDER; 

eAt

m
MDER








610
 [μm/min]    (1.7) 

  

e) rezistenţa la cavitaţie Re: 

MDER
Re

1
  [min/μm]     (1.8) 

 

f) adâncimea maximă erodată (adâncimea maximă a craterelor de cavitaţie); 

g) viteza maximă a eroziunii vmax; 

h) rezistenţa normalizată la eroziune cavitaţională [22, 102]; 

i) timpul de incubaţie ti; 

j) durata necesară obţinerii unei pierderi date de masă sau volum; 

k) durata obţinerii unei adâncimi date a craterelor de cavitaţie; 

Standardul ASTM G32 [222] recomandă utilizarea parametrilor de la punctele a, b sau 

g. Pentru o comparare a materialelor cu densităţi diferite se folosesc parametrii de la 

punctele c, d sau e, care iau în calcul volumul de material erodat, parametru independent de 

densitate [36]. 

Modelarea matematică a comportamentului materialelor la eroziune cavitaţională a 

fost cercetată de Steler [95, 201, 202], Bordeaşu [20], Szkodo [205], Dular [70, 71, 72], 
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Pogodaev [174] şi Hattori [101, 104, 105, 106, 109]. În [108] se prezintă o relaţie analitică de 

calcul a rezistenţei la eroziune cavitaţională a oţelurilor inoxidabile, în care intervin ca 

variabile doar duritatea materialului şi un factor de material obţinut prin compararea durităţii 

înainte şi după cavitaţie. 

1.3. INFLUENŢA EROZIUNII CAVITAŢIONALE ASUPRA DURATEI DE 

VIAŢĂ A PALETELOR TURBINELOR HIDRAULICE 

Eroziunea cavitaţională contribuie la costuri ridicate de întreţinere şi reparare precum 

şi la pierderi datorate timpilor de staţionare a maşinilor hidraulice. De asemenea, eficienţa 

maşinii se reduce odată cu avansarea procesului de eroziune cavitaţională. Repararea sau 

înlocuirea unei componente erodate cavitaţional se va face atunci când parametrii regimului 

de lucru ai maşinii hidraulice sunt afectaţi sau când este pusă în pericol integritatea 

respectivei componente 

Cavitaţia la turbinele hidraulice şi efectele sale au devenit probleme cu atât mai 

importante cu cât tendinţa în proiectarea şi fabricaţia turbinelor hidraulice este de a obţine 

puteri generate cât mai mari pentru echipamente cât mai compacte dimensional. În 

consecinţă, valorile vitezelor de curgere a apei în turbină au crescut, iar valoarea 

coeficientului de cavitaţie a scăzut [77]. Scăderea coeficientului de cavitaţie va determina o 

creştere a intensităţii fenomenului cavitaţional şi implicit a eroziunii cavitaţionale. 

Măsurători efectuate în hidrocentralele din România au relevat eroziune cavitaţională 

severă, mai ales la turbinele Kaplan şi bulb. Dintre aceste hidrocentrale o importanţă majoră 

o are hidrocentrala Porţile de Fier I, dotată cu şase turbine Kaplan de 205 MW fiecare.  

La paletele rotorice ale turbinelor Kaplan de la Porţile de Fier I au fost montate nervuri 

anticavitaţionale, la periferia paletei pe extrados. Aceste nervuri au rolul de a reduce 

intensitatea eroziunii cavitaţionale de la periferia paletei şi de pe camera rotorică, eroziune 

generată de cavitaţia de rost. 

Tabelul 1.1 prezintă adâncimile craterelor de eroziune cavitaţională, măsurate la 

nervurile anticavitaţionale ale paletelor rotoarelor turbinelor Kaplan de la hidrocentrala Porţile 

de Fier I. Aceste măsurători au fost efectuate la opririle turbinelor din perioada 2003-2007 

[40]. Semnificaţia notaţiilor folosite în tabelul 1.1 este:  

 δmaxN – adâncimea maximă a craterelor de cavitaţie pe nervura 

anticavitaţională; 

 δmaxP – adâncimea maximă a craterelor de cavitaţie pe paleta rotorică, în zona 

adiacentă nervurii;  

 Tf – durata de funcţionare, între două opriri consecutive ale turbinelor. 

Adâncimile prezentate în tabel indică prezenţa eroziunii cavitaţionale de intensitate 

înaltă, conform criteriilor definite la subcapitolul 1.2. Paletele sunt realizate din oţelul 

inoxidabil martensitic 1.4313.  
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Tabelul 1.1 Adâncimi ale craterelor de eroziune cavitaţională la paletele turbinelor Kaplan de la CHE 
Porţile de Fier I [după 40] 

Paleta Tf [ore] δmaxN 
[mm] 

δmaxP 
[mm] 

Paleta Tf [ore] δmaxN 
[mm] 

δmaxP 
[mm] 

1 8400 18 - 1 4715 15 - 

2 8400 14 - 2 4715 23 - 

3 8400 15 - 3 4715 20 - 

4 8400 14 - 4 4715 15 - 

5 8400 16 - 5 4715 24 - 

6 8400 12 - 6 4715 15 - 

1 9701 9,5 8 7 8471 16 - 

2 9701 8,5 8 8 8471 16 - 

3 9701 10 8 9 8471 16 - 

4 9701 15 8 10 8471 16 - 

5 9701 20 8 11 8471 16 - 

6 9701 9,5 8 12 8471 16 - 

7 6655 12 - 7 9238 5 15 

8 6655 22 - 8 9238 5 15 

9 6655 15 - 9 9238 20 15 

10 6655 14 - 10 9238 3 15 

11 6655 18 - 11 9238 2 15 

12 6655 11 - 12 9238 7 15 

7 8242 19 15 13 6670 40 - 

8 8242 10 15 14 6670 40 - 

9 8242 21 15 15 6670 40 - 

10 8242 17 15 16 6670 40 - 

11 8242 1 15 17 6670 40 - 

12 8242 12 15 18 6670 40 - 

13 8136 4,5 8 13 8515 5,5 15 

14 8136 1,7 8 14 8515 2,5 15 

15 8136 1,5 8 15 8515 0 15 

16 8136 0,8 8 16 8515 4 15 

17 8136 1 8 17 8515 0.5 15 

18 8136 4 8 18 8515 10 15 

19 13215 11 8 19 8361 16 15 

20 13215 20,5 8 20 8361 18 15 

21 13215 16,3 8 21 8361 18 15 

22 13215 20,5 8 22 8361 27 15 

23 13215 18,5 8 23 8361 30 15 

24 13215 7,5 8 24 8361 24 15 

25 8626 9 15 25 8993 10 15 

26 8626 2 15 26 8993 6 15 
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Tabelul 1.1 (continuare) 

Paleta Tf [ore] δmaxN 
[mm] 

δmaxP 
[mm] 

Paleta Tf [ore] δmaxN 
[mm] 

δmaxP 
[mm] 

27 8626 6 15 27 8993 9 15 

28 8626 0,5 15 28 8993 1 15 

29 8626 6 15 29 8993 8 15 

30 8626 9,5 15 30 8993 12 15 

31 8226 26 15 34 8226 30 15 

32 8226 26 15 35 8226 29 15 

33 8226 36 15 36 8226 26 15 

 

Corelarea între rezultatele obţinute în laborator (teste de rezistenţă a materialelor la 

eroziune cavitaţională, aprecieri pe model ale intensităţii fenomenului de cavitaţie) şi 

eroziunea cavitaţională din turbină este greu de realizat. Din acest motiv sunt necesare 

verificări periodice, efectuate în hidrocentrală, ale intensităţii eroziunii cavitaţionale.  

Repararea zonelor afectate de eroziune cavitaţională se face prin aplicarea de straturi 

de sudură şi refacerea prin polizare a geometriei suprafeţei elementului afectat. Strategia de 

oprire a turbinei şi de reparare a zonelor afectate de eroziune cavitaţională poate prezenta 

următoarele variaţii [73]: 

 realizarea tuturor reparaţiilor la fiecare oprire a turbinei; opririle turbinei sunt 

prevăzute, de obicei, după 8000 de ore de funcţionare; 

 repararea zonelor cu caverne de cavitaţie cu adâncime mai mare de 3 mm; 

 permiterea înaintării cavitaţiei până când adâncimea cavernelor de cavitaţie 

este egală cu grosimea a două straturi de sudură aplicate (aproximativ 10 mm); 

 execuţia reparaţiilor doar atunci când adâncimea cavernelor de cavitaţie pune 

în pericol integritatea structurii sau când se produce perforarea elementelor; 

 Alegerea unei strategii din cele menţionate mai sus, este la latitudinea proprietarului 

turbinei. Un număr mare de reparaţii succesive poate afecta starea elementului reparat. De 

asemenea, aplicarea unor încărcări de sudură de grosimi mari poate genera apariţia unor 

tensiuni reziduale mari. Determinarea influenţei grosimii stratului sudat asupra valorilor 

tensiunilor reziduale constituie unul din obiectivele cercetării doctorale.  

1.4. IMPORTANŢA ECONOMICĂ A TEMEI ABORDATE 

Pentru analiza importanţei economice a tezei abordate se prezintă în continuare 

situaţia energetică la nivelul României. Extrapolarea la nivel european şi mondial se poate 

face ţinând cont de particularităţile energetice ale României şi analizând statisticile oficiale 

din domeniul energetic. Studiile numeroase din literatura de specialitate, referitoare la 

posibilităţile de reducere a eroziunii cavitaţionale la componentele turbinelor hidraulice, arată 
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că problematica abordată este actuală şi stringentă în multe centrale hidroelectrice la nivel 

mondial. 

Creşterea procentului de energie produsă din surse regenerabile este o ţintă majoră 

la nivel mondial generată de scăderea resurselor de combustibili fosili, de necesitatea 

reducerii poluării cu CO2 şi de încercarea de reducere a capacităţilor de producţie nucleară. 

Potrivit angajamentelor pe care şi le-a asumat faţă de Uniunea Europeană, conform 

Directivei 2001/77/EC [238], România trebuia sa producă până în 2010, 33% din energia 

electrică din surse regenerabile, respectiv 35% până în 2015 şi 38% până în 2020 [239].  

La nivelul anului 2010 puterea instalată a centralelor electrice din România a fost de 

20878 MW. Puterea totală instalată a centralelor hidroelectrice a fost de 6482 MW, 

reprezentând 31,04% din total. Structura producţiei de energie electrică la nivelul anului 2010 

arată un total de 60878 GWh din care 20479 GWh (33,63%) produşi în hidrocentrale [237]. 

Analizând sursele de energie regenerabilă, altele decât cele hidro (eolian, biomasă, etc.), se 

poate observa (tabelele 1.2 şi 1.3) că ponderea acestora în producţia de energie este foarte 

redusă: 1,65% putere instalată din totalul puterii instalate naţionale şi 0,61% energie produsă 

din totalul naţional. 

 
Tabelul 1.2 Puterea instalata în centralele electrice 

din România, la nivelul anului 2010 [237]  
  Tabelul 1.3 Producţie de energie 

electrică în România în anul 2010 [237] 

Tipul centralei 
 

Putere instalată  Sursa 
 

Producţie 
MW %   GWh % 

Centrale pe cărbune 7178 34,38   Cărbune 21765 35,75 
Centrale pe hidrocarburi 5460 26,15   Hidrocarburi 6638 10,90 
Centrala nucleară 1413 6,76   Nuclear 11624 19,09 
Hidrocentrale 6482 31,04   Hidro 20479 33,63 
Altele 345 1,65   Altele 372 0,61 
Total 20878     Total 60878   

 

  
Fig. 1.9 Distribuţia puterii instalate în centralele 

electrice, anul 2010 [adaptare după 237]  
Fig. 1.10 Structura producţiei de energie 
electrică, anul 2010 [adaptare după 237]     
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 Potenţialul energetic teoretic al surselor regenerabile de energie din România (tabelul 

1.4 si figura 1.11), prezentat în [240] arată că energia regenerabilă din surse hidro cu putere 

instalată peste 10MW reprezintă 52,96%, iar energia din microhidrocentrale (sub 10MW) 

reprezintă 9,35%. Valorile prezentate reprezintă potenţial teoretic, potenţialul utilizabil se 

apreciază că este mult mai mic datorită limitărilor tehnologice, eficienţei economice şi 

politicilor de mediu [240]. În Strategia energetică a României pentru perioada 2007 – 2020 se 

arată că gradul de valorificare al potenţialului hidroenergetic tehnic amenajabil al ţării este în 

prezent de 54%. Creşterea gradului de valorificare, prin investiţii cu rentabilitate economică 

ridicată, se poate face în prezent prin amenajarea de microhidrocentrale. Procentul de 

creştere este totuşi relativ scăzut, datorită puterilor mici ale acestor tipuri de turbine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 1.4 Potenţialul energetic al surselor 
regenerabile de energie electrică [240] 

 

Sursa  

Potenţial 
energetic 

GWh/an % 
Hidro (>10MW) 34000 52,96% 
Microhidro (<10 MW) 6000 9,35% 
Solar-fotovoltaică 1200 1,87% 
Eolian 23000 35,83% Fig. 1.11 Distribuţia potenţialul energetic al surselor 

regenerabile de energie electrică [adaptare după240] Total 64200   
  

 Variaţia producţiei anuale de energie electrică în hidrocentralele din România [241] în 

perioada 1990-2010 este prezentată în figura 1.12. Diferenţele între producţiile anuale au 

fost determinate de volumul de precipitaţii anuale, dar şi perioadele de oprire ale 

hidroagregatelor. Trebuie menţionat că în acest interval au fost reabilitate capital o serie de 

hidroagregate: Porţile de Fier I, Ciunget-Lotru, hidrocentralele de pe Olt. Aceste reabilitări au 

condus la timpi de staţionare mari ai turbinelor dar şi la creşteri ale capacităţii de producţie. 
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Fig. 1.12 Variaţia producţiei de energie electrică în hidrocentrale din România 

  

 Analizând datele prezentate anterior se poate concluziona că valorificarea la 

capacitate cât mai ridicată a potenţialului energetic instalat în hidrocentrale din România 

prezintă o importanţă deosebită pentru viitorul energetic al României. În acest context, timpii 

de staţionare ai turbinelor, trebuie să fie cât mai mici, mai ales la turbinele de mare putere. 

Din totalul puterii instalate în hidrocentralele din România (aproximativ 6500 MW) 

cavitaţia intensă afectează turbine cu putere instalată de aproximativ 850 MW [87]. Durata 

medie a perioadei de reparaţie pentru fiecare turbină este de 15 zile. La un cost mediu al 

energiei electrice de 50 euro/MWh rezultă o pierdere datorată diminuării producţiei de 

energie: 

euroMWheurozihzileMWPener 15300000/50*.24*15*850    (1.9) 

 Pierderilor datorate diminuării producţiei de energie li se adaugă costurile de reparare 

a zonelor afectate de eroziune cavitaţională. 
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2. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR 

PRIVIND CREŞTEREA DURATEI DE VIAŢĂ LA 

PALETELE TURBINELOR HIDRAULICE SUPUSE 
EROZIUNII CAVITAŢIONALE 

Studiile publicate până în prezent, referitoare la creşterea duratei de viaţă a paletelor 

turbinelor hidraulice supuse la eroziune cavitaţională, abordează în special două direcţii 

principale [193]: 

 creşterea rezistenţei la eroziune cavitaţională a suprafeţelor supuse la cavitaţie; 

 diminuarea intensităţii fenomenului de cavitaţie prin optimizarea geometrică a 

zonelor afectate de cavitaţie. 

2.1. CREŞTEREA REZISTENŢEI LA EROZIUNE CAVITAŢIONALĂ A 

SUPRAFEŢELOR PALETELOR 

Creşterea rezistenţei la eroziune cavitaţională a suprafeţelor componentelor hidraulice 

supuse la eroziune cavitaţională se poate realiza prin: 

 fabricarea echipamentelor utilizând materiale cu rezistenţă ridicată la eroziune 

cavitaţională; în prezent se folosesc în special oţeluri inoxidabile martensitice şi 

austenito-martensitice; 

 recondiţionarea zonelor afectate de eroziune cavitaţională cu ajutorul unor 

materiale cu rezistenţa ridicată la eroziune cavitaţională; materialul de adaos 

folosit la recondiţionare trebuie stabilit în corelaţie cu materialul de bază din 

care este realizată componenta recondiţionată; parametrii procesului tehnologic 

prin care se realizează recondiţionarea trebuie să fie astfel aleşi încât să nu 
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favorizeze eroziunea cavitaţională (prin microfisuri, tensiuni interne ridicate, 

bavuri, rugozitate ridicată a suprafeţei recondiţionate); 

 aplicarea unor straturi de protecţie a suprafeţelor în zonele cu cavitaţie intensă; 

aceste straturi sunt în general micropulberi sau nanopulberi din oţeluri 

inoxidabile sau din materiale compozite; 

 aplicarea unor tratamente termice, termo-chimice sau mecanice la suprafeţele 

expuse la cavitaţie intensă. 

2.1.1. Materiale cu rezistenţă ridicată la eroziune cavitaţională 

 Identificarea unor materiale cu rezistenţă ridicată la eroziune cavitaţională a constituit 

şi constituie şi în prezent, scopul a numeroase cercetări la nivel mondial. Datorită implicaţiilor 

financiare pe care le are producţia de energie în hidrocentrale, principalele cercetări s-au 

axat pe materiale destinate turbinelor hidraulice, în special pe oţeluri inoxidabile.  

 În [167] se definesc principalele caracteristici pe care trebuie să le aibă materiale 

folosite la componentele turbinelor hidraulice: 

 caracteristici mecanice: rezistenţă mare la rupere, duritate ridicată, tenacitate 

ridicată, ductilitate ridicată, limită mare la oboseală; 

 caracteristici chimice: rezistenţă ridicată la coroziune, rezistenţă la oxidare, 

rezistenţă ridicată la eroziune; 

 caracteristici structurale: monofazic, granulaţie fină, omogenitate; 

 caracteristici fizice: modul de elasticitate mare, conductivitate termică ridicată, 

conductibilitate electrică ridicată, termostabilitate. 

 În funcţie de destinaţie, materiale cu rezistenţă ridicată la eroziune cavitaţională se 

pot împărţi în materiale destinate fabricării componentelor turbinelor hidraulice şi respectiv 

materiale destinate reparării componentelor turbinelor hidraulice. Materialele din cea de-a 

doua categorie trebuie să prezinte atât comportament cavitaţional foarte bun, cât şi 

posibilitatea de aplicare pe materialul de bază al componentei reparate. La fabricarea 

paletelor rotoarelor turbinelor hidraulice se folosesc, în special, oţelurile martensitice şi 

austenito-martensitice [20, 23, 167].  

  Natura şi proporţiile elementelor de aliere ale unui oţel au o importanţă majoră asupra 

comportamentului la eroziune cavitaţională [92, 115, 183]. Rudakov [183] testează 

comportamentul la eroziune cavitaţională pe 19 probe din oţel cu diferite structuri. Pentru 

fiecare probă a fost măsurată viteza de eroziune cavitaţională, duritatea iniţială şi duritatea la 

capătul perioadei de incubaţie. Pentru toate probele duritatea a crescut în timpul eroziunii 

cavitaţionale, creşterile fiind cuprinse între 30HV şi 600HV. Se arată că oţelurile cu ferita sau 

austenita stabilă au rezistenţa la eroziune cavitaţională scăzută în raport cu oţelurile 

martensitice, oţelurile cu îmbătrânire martensitică (oţelurile maraging), oţelurile austenito – 

martensitice şi oţelurile cu austenită metastabilă. Această diferenţiere se bazează pe 
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duritatea iniţială scăzută şi capacitatea scăzuta de durificare a oţelurilor feritice sau cu 

austenită stabilă.  

Scăderea rezistenţei la eroziune cavitaţională la oţelurile inoxidabile datorită prezenţei feritei 

şi rezistenţa crescută a oţelurilor martensitice şi austenitice este evidenţiată şi în [92] şi [172]. 

 Influenţa conţinutului de carbon asupra comportamentului la eroziune cavitaţională 

este analizată în [114]. Se arată că un oţel inoxidabil cu 0,1%C are un comportament mai 

bun decât un oţel inoxidabil cu 0,036%C. Conţinutul în carbon se recomandă să nu 

depăşească 0,1% deoarece este afectată sudabilitatea materialului [117]. Pentru un oţel cu 

0,1%C şi crom la limita de jos a oţelurilor inoxidabile se obţin rezistenţe la eroziune 

cavitaţională mai mari decât la oţeluri cu conţinut de crom mai ridicat (16-18 %) [30]. 

 În [115] se arată că influenţa variaţiei conţinutului de nichel asupra comportamentului 

la eroziune cavitaţională este mai mare decât influenţa conţinutului de crom. O cercetare 

efectuată pe patru tipuri de epruvete, cu conţinut constant de crom (12%) şi conţinut variabil 

de nichel (2%, 4%, 6%, 8%) a arătat că cel mai bun comportament la eroziune cavitaţională 

îl au probele cu 6%Ni [24, 29]. 

 Aliajele pe bază de cobalt cum este Stellite 6 [121, 107] cu aproximativ 60%Co sau 

Cavitec [100, 123, 124] au un bun comportament la eroziune cavitaţională. 

 Efectele adăugării borului (0,3%) asupra unor aliaje pe bază de fier conduce la o 

creştere a rezistenţei la eroziune cavitaţională a acestora, peste cea a aliajelor de tip Stellite 

6 [121, 122]. 

 Adăugarea metalelor rare (0,32% amestec de 51%Ce, 26%La, 15.5%Nd, 5,5%Pr) la 

un oţel inoxidabil duplex a condus la îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice (duritate, limită 

la curgere) ale acestuia şi creşterea rezistenţei la eroziune cavitaţională [192]. 

 Bregliozii [32, 33] studiază efectul variaţiei mărimii grăunţilor cristalini asupra 

rezistenţei la eroziune cavitaţională, folosind oţelul 18Cr-10Ni elaborat la trei mărimi diferite 

de grăunte: 2.5 μm, 20 μm, şi 45 μm. Se arată că rezistenţa la eroziune cavitaţională creşte 

odată cu scăderea dimensiunii grăunţilor. Aceeaşi concluzie este evidenţiată şi în cercetări 

efectuate pe un oţel carbon prin metoda vibratorie cu probă staţionară [66]. 

 Aşa cum s-a menţionat în capitolul I, analiza comparativă a comportării la eroziune 

cavitaţională a materialelor trebuie să se facă ţinând cont de metoda de testare folosită. Nu 

se poate face o clasificare generală a materialelor întâlnite în literatura de specialitate, din 

punct de vedere al rezistenţei la eroziune cavitaţională.  

 În tabelul 2.1 se prezintă materiale cu rezistenţă ridicată la eroziune cavitaţională, 

rezistenţă apreciată de autorii cercetărilor, indicaţi ca sursă bibliografică în ultima coloana a 

tabelului. Fiecărui material îi sunt asociate starea, metoda de testare, parametrii de lucru şi 

parametrii care definesc rezistenţa la eroziune cavitaţională. Materialele sunt date fie sub 

forma unei denumiri standardizate fie sub forma unei denumiri comerciale sau a unei 

codificări folosite de autorii cercetărilor citate. Compoziţia chimică a acestor materiale, 

exprimată în procente de masă, este prezentată în tabelul 2.2. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lanthanide
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Tabelul 2.1 Materiale cu rezistenţă ridicată la eroziune cavitaţională 

Material Stare material Metoda de 
testare 

Parametrii de lucru Comportare la 
eroziune 
cavitaţională 

Sursa 

13Cr-4Ni  Turnat, şlefuit,  
Ra<1 μm 

vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp =0,5 mm,f=20±0,5 kHz 
A=50 μm, T=25±0,5 °C 

vmax = 2,01 mg/ora; 
ti=4,0 ore 

3 

ER410NiMo  Straturi sudate 
GMAW-S, şlefuit  

vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp =0,5 mm,  
f=20±0,5 kHz 
A=50 μm, T=25±0,5 °C 

vmax =1,54 mg/ora; 
ti=4,2 ore 

3 

ER410NiMo  Straturi sudate 
GMAW-P,şlefuit 

vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp =0,5 mm, f=20±0,5 
kHz 
A=50 μm, T=25±0,5 °C 

vmax =1,14 mg/ora; 
ti=4,9 ore 

3 

OH12NDL turnat vibratorie f=20 kHz, A=50 μm MDER=0,18μm/min 114 
C1 turnat vibratorie f=20 kHz, A=50 μm MDE=10 μm  

la 165 min 
114 

N1 turnat vibratorie f=20 kHz, A=50 μm MDER=0,04μm/min 117 
Ireca turnat vibratorie, 

cu probă 
staţionară 

ASTM G-22 vS=1 mg/oră 31, 
118 

Stellite 6 sudat vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

ASTM G-22 vS=0,7 mg/oră 
(fisuri) 

31 

Tristelle 5183  sudat, fisuri vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

40 ore MDE=10 μm 148 

HQ913  sudat vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

40 ore MDE=15 μm 148 

23B2-11 sudat vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

40 ore MDE=8 μm 148 

Hydroloy 914  jet de 
cavitaţie 

4000 psi vS=1,7 mg/oră 31 

Cavitec  jet de 
cavitaţie 

4000 psi vS=2,3 mg/oră  100 

D-Cav  jet de 
cavitaţie 

4000 psi vS=3,4 mg/oră  31 

18Cr-10Ni deformat la 
rece, călit, dim. 
grăunte 2.5μm 

vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp =0,5 mm, 
f=20±0,2 kHz 
A=40 μm, lichid cu pH9 

MDER=0,2 μm/h 33 

HN deformat la 
rece, călit, dim. 
grăunte 2.5μm 

vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp =0,5 mm,  
f=20±0,2 kHz 
A=40 μm, lichid cu pH9 

MDER=0,1 μm/h 33 

1.4301 (SS304) Turnat, HRB 94 vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

f=20±0,2 kHz MDER=0,062 μm/h 47 

1.4303 sudat jet de 
cavitaţie 

4000 psi vS=3,2 mg/oră 133 

1.4313  vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp =0,5 mm, 
 f=20±0,2 kHz 

A=50 μm, T=22°C 

Vt=0,1226 mm3
/oră 180 

1.4313 cu straturi 
sudate de 
Stellite 6, fisuri 

vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp =0,5 mm, f=20±0,2 
kHz 
A=50 μm, T=22°C 

Vt=0,0153 mm3
/oră 180 

1.4432 
(SS316L) 

 vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp =0,5 mm, f=20±0,2 
kHz 
A=50 μm, T=22°C 

Re=0,26 ore/ μm 53 

Ferro-Titanit 
Cromoni 

Pulverizat termic vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

ASTM G32 MDER=0,2*10-3 
μm/s 

67 
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Tabelul 2.1 (continuare)  

Material Stare material Metoda de 
testare 

Parametrii de lucru Comportare la 
eroziune 
cavitaţională 

Sursa 

T3 Oţel inoxidabil 
CrMnN 

vibratorie  f=19,7 kHz, 
A=42 μm 

vS=0,24 mg/oră 89 

C1FU Oţel inoxidabil 
CrMnN 

vibratorie  f=19,7 kHz, 
A=42 μm 

vS=0,29 mg/oră 89 

Stellite 6 Sudat vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

ASTM G32, 40 ore, 3 
probe 

MDE=3,8 μm 107 

Stellite 21 Sudat vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

ASTM G32, 40 ore, 2 
probe 

MDE=6 μm 107 

1.4313  vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp=0,5 mm, f=20±0,2 kHz 
A=50 μm, T=22±2 °C 

vs=1,4 mg/oră 186 

1.4008  vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp =0,5 mm, f=20±0,2 
kHz 
A=50 μm, T=22±2 °C 

vs=1,8 mg/oră 186 

AWSE309 Sudat, SMAW vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

d=0,5 mm, f=20±0,2 kHz 
A=50 μm, T=22±2 °C 

vs=2,8 mg/oră 186 

AWSE410NiMo Sudat, SMAW vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp=0,5 mm, f=20±0,2 kHz 
A=50 μm, T=22±2 °C 

vs=1,2 mg/oră 186 

AWSE410NiMo Sudat, GMAW vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp=0,5 mm, f=20±0,2 kHz 
A=50 μm, T=22±2 °C 

vs=1,4 mg/oră 186 

HCo*2 Sudat, SMAW, 2 
straturi 

vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp=0,5 mm, f=20±0,2 kHz 
A=50 μm, T=22±2 °C 

vs=0,265 mg/oră 186 

HCo*3 Sudat, SMAW, 3 
straturi 

vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp=0,5 mm, f=20±0,2 kHz 
A=50 μm, T=22±2 °C 

vs=0,248 mg/oră 186 

S41500 Sudat, GMAW Jet de 
cavitaţie 

23,8 MPa Re=0,011 ore/ μm 207 

S690QL Sudat, GMAW Jet de 
cavitaţie 

23,8 MPa Re=0,008 ore/ μm 207 

S550QL Sudat, GMAW Jet de 
cavitaţie 

23,8 MPa Re=0,007 ore/ μm 207 

EC308LSI Sudat, GMAW Jet de 
cavitaţie 

23,8 MPa Re=0,010 ore/ μm 207 

DST-115 Sudat, GMAW Jet de 
cavitaţie 

23,8 MPa Re=0,010 ore/ μm 207 

DS110 Sudat, GMAW Jet de 
cavitaţie 

23,8 MPa Re=0,009 ore/ μm 207 

ASTM A516  Jet de 
cavitaţie 

23,8 MPa Re=0,005 ore/ μm 207 

CA6NM  vibratorie, 
cu probă 
staţionară 

dp=0,5 mm, f=20±0,2 kHz 
A=50 μm 

Vs =0,25 mm3
/oră 79 

X12CrMoS17  vibratorie ASTM G32,  
f=20 kHz, A=50 μm 

vs=0,188 mg/min 26,27 

X22CrNi17  vibratorie ASTM G32,  
f=20 kHz, A=50 μm 

vs=0,107 mg/min 26,27 
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 Tabelul 2.2 Materiale cu rezistenţă ridicată la eroziune cavitaţională. Compoziţie chimică 

Material C Cr Ni Mo Mn P Si Obs. 

1.4313 [180] 0,06 11,5-14,0 3,2-4,5 0,4-1 1,00 0,04 1,00 S0,03 

1.4308 [167] 0,07 18,0-20,0 8,0-11,0 - 1,50 0,04 1,50 S0,03 

1.4317 [167] 0,06 12,0-13,5 3,5-5,0 0,7 1,00 0,03 1,00 S0,025 

1.4008 [186] 0,037 12,51 1,80  0,706 0,018 0,436  

1.4301 [47] 0,08 18,4 8,7  1,6 0,1 0,3 Zn1,7, Cu2,1 

1.4432 [53] 0,03 17 12 5,5 2 0,045 1 S0,03 

Ireca [31] 0,3 17   10  3 N0,1,Co10 

Stellite 6 [107] 1 28 3 3    Co60, W4 

Stellite 21 [107] 0,25 27 2,5 5    restul Co 

Tristelle 5183 

[243] 

2 21 10    5 Nb8, Co0,2 

HQ913 [148] 0,17 17 0,25  10  2,8 Co9,5 

23B2-11 [148]  17 2    4,6 Co10 

Tribaloy T-800 

[31] 

<0,08 17,5 1,50 28,5   3,4  

Hydroloy 914 [31] 0,22 17 2  10  4,6 N0,3,Co10 

18Cr-10Ni [33] 0,037 17,97 8,55 0,22 1,04 0,025 0,26 N0,046, S0,003 

HN [33] 0,037 18,5 1,07 0,08 11,4 0,025 0,12 N0,37, S0,003 

T3 [89] 0,05 13,03 - 0,38 9,60 0,018  N0,10 

C1*FU [89] 0,05 13,98 4,80 0,50 1,27 0,018   

C1 [114] 0,114 12,02 2,15 0,05 1,36  1,35 W0,025, 

Ti0,257, V0,097 

N1 [117] 0,119 6,48 10,06 0,095 3,06  1,45 W0,007, Ti0,83, 

V0,345 

AWSE410NiMo 

[186] 

0,032 13,05 4,55 0,286 0,660 0,020 0,464  

AWSER410NiMo 

[186] 

0,033 12,55 4,49 0,558 0,726 0,021 0,489  

AWSE309 [186] 0,048 22,04 11,79 0,045 1,258 0,029 0,531  

HCo*2 [186]  16,4 0,9  7,6  2,1 Co7,2 

HCo*3 [186]  16,5 0,4  9,5  2,3 Co8,2 

S41500 [207] 0,01 12,2 4,6 0,61 0,84 0,021 0,46  

S690QL [207] 0,176 0,67 0,21 0,3 1,3 0,012 0,25  

S550QL [207] 0,169 0,31 0,06 0,2 1,28 0,012 0,28  

EC308LSI [207]  0,02 20,5 10,1 0,25 1,5 0,02 0,085  

DST-115 [207] 0,063 0,16 1,2 0,27 1,6 0,03 0,45  

DS110 [207] 0,065 0,04 1,3 0,31 1,7 0,04 0,48  

CA6NM [79] 0,06 11,5-14,0 3-4,5 0,5 <1  0,80 Al 0,06 

X12CrMoS17 [27] 0,038 16,80 - 2,59 3,13 0,007 1,15 S0,016 

X22CrNi17 [27] 0,038 18,06 1,62 1,69 2,12 0,007 1,16 S0,016 
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 Pentru a determina tipul oţelurilor prezentate în tabelul 2.2 s-a realizat poziţionarea 

acestora pe diagrama Schaeffler (figura 2.1), diagramă care furnizează structura brută de 

solidificare a unui material, pe baza coeficienţilor de echivalenţă în crom şi nichel. Relaţiile 

adoptate pentru calculul celor doi coeficienţi echivalenţi au fost [242]:  

      

AlVWTiSiTaNbMoCrCreq %%%%2%5,1)%(%5,0%%   (2.1) 

CoMnCNiNieq %5,0%5,0%30%        (2.2) 

 

 Trebuie menţionat că formele relaţiilor de definire a coeficienţilor de echivalenţă în 

crom şi nichel, întâlnite în literatura de specialitate, diferă în funcţie de tipul oţelului inoxidabil. 

O poziţionare mai exactă a materialelor pe diagrama Schaeffler se poate face analizând 

fiecare material în parte  
 

 

 
Fig. 2.1 Diagrama Schaeffler 
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  Bordeaşu [28] arată că cercetări experimentale au condus la concluzia că oţelurile cu 

un raport Creq/Nieq ≈1,8 au rezistenţă ridicată la eroziune cavitaţională.  

 Dintre aliajele neferoase testate la eroziune cavitaţională, rezultate foarte bune sunt 

obţinute pentru aliajele nichel-titan [103] şi nichel-crom (Inconel) [111, 49]. În [103] este 

comparată rezistenţa la eroziune cavitaţională a aliajelor Ni-Ti cu cea a oţelului X4CrNi18-10. 

Rezistenţa probelor din Ni-Ti a fost de şase ori mai mare decât cea a oţelului inoxidabil. 

2.1.2. Recondiţionarea zonelor afectate de eroziune cavitaţională 

Tehnicile aplicate până în prezent pentru repararea zonelor afectate de eroziunea 

cavitaţională sunt depunerea de straturi de sudură şi acoperirea cu straturi de protecţie. 

2.1.2.1 Depunerea de straturi de sudură 

 La ora actuală cel mai folosit procedeu de recondiţionare a zonelor afectate de 

cavitaţie este sudarea de straturi de acoperire. Straturile de acoperire realizate prin sudare 

prezintă o durabilitate ridicată în raport cu depunerile de micropulberi [31, 147, 156]. 

Metodele de sudare cele mai folosite sunt [41, 45]:  

 sudarea manuală cu electrod învelit (111/ISO 4063/SMAW [224] – shielded 

metal arc welding); 

 sudare cu arcul electric în mediu de gaz activ cu electrod fuzibil (135/ISO 

4063/GMAW – gas metal arc welding); 

 sudare cu arcul electric în mediu de gaz inert cu electrod de wolfram GTAW 

(141/ISO 4063/GTAW - gas tungsten arc welding). 

 Înainte de aplicarea straturilor de sudură, zona erodată cavitaţional este curăţată prin 

rectificare (polizare) pentru a înlătura materialul distrus de cavitaţie şi a avea o suprafaţă cu 

aderenţă ridicată. Materialele folosite pentru umplerea zonelor polizate trebuie să fie corelate 

cu materialul de bază al paletei. 

Principalele probleme în cazul acoperirilor prin sudură efectuate în centrală, le 

reprezintă tensiunile interne remanente, precum şi modificările structurale apărute după 

sudare [86]. De asemenea, repararea excesivă poate produce deteriorarea ireversibilă a 

paletei şi necesitatea înlocuirii acesteia. 

Influenţa grosimii acoperirilor prin sudură asupra rezistenţei la eroziune cavitaţională 

este puţin prezentată în literatura de specialitate. Santa [186] arată că sudarea a două sau 

trei straturi de acoperire de oţel inoxidabil cu conţinut ridicat de cobalt pe material de bază 

oţel inoxidabil 1.4313 conduce la un comportament cavitaţional similar (diferenţele între 

vitezele de eroziune sunt de aproximativ 5%). 

În [167] se prezintă rezultatele testelor privind rezistenţa la eroziune cavitaţională a 

straturilor sudate de Selectarc18.8 Mn aplicate pe materialul de bază 1.4308 şi a straturilor 

sudate de UTP730 aplicat peste straturi sudate de Selectarc18.8 Mn cu material de bază 
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1.4317. Ambele tipuri de probe au prezentat rezistenţă ridicată la eroziune cavitaţională, cu 

un comportament mai bun la primul tip de probe (tabelul 2.3). 

Bonacorso [17] prezintă un sistem automatizat destinat sudării in-situ. Sistemul 

inspectează prin intermediul unor senzori laser zona afectată de eroziune cavitaţională şi 

ulterior aplică straturi de sudură pentru refacerea geometriei suprafeţei.  

2.1.2.2 Depunerea de straturi de protecţie 

 Acoperirea suprafeţelor expuse la cavitaţie cu straturi de protecţie s-a dezvoltat mai 

ales în ultimii 30 de ani, odată cu perfecţionarea tehnicilor de pulverizare termică şi de aliere 

de suprafaţă.  

 Singh [193] identifică principalele metode de depunere şi materiale folosite până în 

prezent pentru obţinerea straturilor de protecţie. Astfel, sunt amintite pulverizarea termică (în 

special pulverizarea HVOF şi pulverizarea cu plasmă), depunerea chimică în vapori (CVD), 

depunerea prin condensare în mediu de vapori, alierea superficială cu laser sau cu plasmă. 

Materiale folosite pentru acoperire sunt: carburi (carbura de wolfram, carbură de crom), 

nanopulberi metalice, cermeturi (20CrC-80WC, 56W2C/Ni/Cr, 41WC/Ni/Cr/Co), carbura de 

titan (TiC), nitinol (NiTi), aliaje ale borului, oxizi, elastomeri. 

 Kirchgassner [123, 124] apreciază că alegerea metodei de depunere a straturilor de 

protecţie trebuie să se facă în corelaţie cu posibilităţile tehnologice, dar şi cu particularităţile 

constructive ale elementelor pe care se aplică straturile de protecţie.  

  Sollars şi Beitelman [197] fac o trecere în revistă a companiilor dezvoltatoare de 

materiale de acoperire şi a produselor existente pe piaţă. Aceeaşi lucrare prezintă rezultatele 

obţinute in-situ pe straturi depuse prin pulverizare (metoda HVOF). Opt tipuri de materiale 

(Nanosteel SHS 9172, Vecalloy, Ultimet, Stellite 6, Stellite 21, Praxair 1350VM şi două 

variante de Cr3C2-NiCr 75/25) au fost aplicate pe paletele rotorului de la turbina Francis nr. 

2 de la Green Peter Dam (SUA). Rezultatele după un an de operare au arătat un 

comportament slab la eroziune cavitaţională la şase dintre cele opt materiale. Aceste 

materiale au prezentat eroziune cavitaţională mai severă în raport cu eroziunea observată la 

materialul de bază (oţel inoxidabil 1.4829). Cele două materiale care au prezentat 

comportament bun au fost Stellite 6 şi Nanosteel. 

 Boccanerra [15] face o comparaţie a vitezelor de eroziune cavitaţională obţinute 

pentru patru tipuri de probe sudate şi şase tipuri de probe cu straturi pulverizate termic. 

Rezultatele obţinute în urma testelor efectuate prin metoda vibratorie cu probă staţionară au 

arătat un comportament foarte bun al straturilor sudate cu oţeluri pe bază de cobalt (9.5Co, 

17Cr, 10Mn, 3.5Si) şi un comportament relativ bun al straturilor pulverizate de Stellite 6, 

MCrAlY şi Corodur35. 

 Boy [31] prezintă o sinteză a unor cercetări anterioare efectuate pe straturi 

pulverizate termic, precum şi rezultate ale cercărilor proprii efectuate în condiţii de laborator 

şi in-situ. Rezultatele conduc la concluzia că straturile pulverizate termic cu Stellite 6 au 

comportamentul cel mai bun dintre toate straturile pulverizate testate. Totuşi, viteza de 
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eroziune cavitaţională obţinută pe Stellite 6 pulverizat termic este mai mare decât la straturile 

sudate cu acelaşi tip de material 

 Santa [185] testează rezistenţa la eroziune cavitaţională la şase tipuri de probe cu 

straturi pulverizate termic prin metoda HVOF. Materialul de bază este oţelul inoxidabil 

1.4313, iar materialele depuse au fost amestecuri de particule de Ni, Cr, Al, Ti, Mo, WC/Co. 

Testele, efectuate prin metoda vibratorie cu probă staţionară, au arătat o rezistenţa la 

eroziune cavitaţională mai mică la straturile depuse faţă de materialul de bază. Aceste 

rezultate au fost cauzate de porozitatea ridicată a straturilor depuse, de coeziune scăzute 

între particule şi de microfisurile din straturile depuse. 

 Kumar [133] prezintă rezultatele încercărilor efectuate pe o instalaţie cu jet de 

cavitaţie la şase aliaje pulverizate termic, prin metoda HVOF. Cele şase materiale (Stellite6, 

NOREM, Tribaloy T-400, Tribaloy T-800, Metco71 şi Sylvania Osram) au avut o viteză de 

eroziune cavitaţională inferioară oţelului inoxidabil 1.4303 sudat, cel mai bun comportament 

prezentându-l straturile de Stellite 6. 

Depunerea de cermeturi prin pulverizare termică a fost studiată de Sugiyama [204]. S-

a constatat o îmbunătăţire considerabilă a rezistenţei la eroziune cavitaţională în raport cu 

rezistenţa materialului de bază SCS6. 

Acoperirile cu NiTi prin pulverizare cu plasmă în vacuum au prezentat rezistenţă la 

eroziune cavitaţională apropiată de cea a aliajelor NiTi în stare brută [200]. Pe straturile 

depuse au fost detectate porozităţi care pot favoriza eroziunea. 

Depunerea de straturi de protecţie din microparticule de Fe-Cr-Si-B şi respectiv din 

carbură de wolfram în matrice de cobalt, WC-CoCr [218, 219], pe un substrat din oţel 

inoxidabil 1Cr18Ni9Ti, a condus la o creştere a rezistenţei la eroziune cavitaţională în 

ambele cazuri. 

Carbură de wolfram în matrice de cobalt depusă prin metoda HVOF pe un oţel 

inoxidabil, a constituit obiectul unor cercetări efectuate în cadrul CCHAPT Reşiţa [45, 59]. S-

au folosit două granulaţii de pulbere SJA 779 (WC-CoCr 86 10 4), micropulbere şi 

nanopulbere. Grosimea totală a depunerii a fost de aproximativ 140 μm la acoperirile cu 

micropulberi şi 110 μm la acoperirile cu nanopulberi. 

 Analiza metalografică a secţiunii transversale (figurile 2.2 şi 2.3) a evidenţiat 

porozitatea mare a acestor straturi, aspect care poate favoriza dezvoltarea craterelor de 

eroziune cavitaţională. Straturile obţinute prin depunere de nanopulberi au avut o porozitate 

mai mică în raport cu cele de micropulberi.  

Viteza de eroziune cavitaţională la cele două tipuri de probe (trei epruvete cu 

nanopulberi P1np, P2np, P3np, şi două cu micropulbei, P1mp, P2mp) a fost determinată prin 

metoda vibratorie, la parametrii prevăzuţi de ASTM G32. Pe parcursul celor 75 de minute de 

testare s-a constat desprinderea unor porţiuni din stratul depus, la ambele tipuri de probe 

(figurile 2.4 şi 2.5). Curbele variaţiei masei totale erodate (figura 2.6) şi a vitezei de eroziune 

cavitaţională (figura 2.7) indică o viteză de eroziune cavitaţională în zona de stabilizare 
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vs=0.12mg/min pentru proba acoperită cu nanopulberi şi vs=0.13mg/min pentru proba 

acoperită cu micropulberi. 

 

  
(200x)  (500x) 

Fig. 2.2 Probă cu strat de micropulberi WC-CoCr. Secţiune transversală [59] 
 

  
    (200x)           (500x) 

Fig. 2.3 Probă cu strat de nanopulberi WC-CoCr. Secţiune transversală [59] 
 

  
Fig. 2.4 Desprinderi ale straturilor WC-CoCr 

nanopulberi după cavitaţie  
Fig. 2.5 Suprafaţa probei P2mp după cavitaţie [59] 
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Fig. 2.6 Variaţia masei erodate cumulate la probele cu starturi WC-Co-Cr 
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Fig. 2.7 Variaţia vitezei de eroziune cavitaţională la probele cu starturi WC-Co-Cr 

  

  Gerke [91] arată că straturile de a-C:H (carbon amorf hidrogenat) obţinute prin 

depunerea chimica din faza de vapori asistata de plasma (PECVD) pe oţelul inoxidabil 

1.4301, conduc la un comportament la eroziune cavitaţională superior comportamentului 

materialului de bază fără strat de depunere. 

 Depunerea de straturi de materiale ceramice, nitrid de titan (TiN) nanocristalin, 

respectiv nitrid de crom (Cr-N) prin metoda arcului catodic în vid, pe un substrat din oţel 

inoxidabil a condus, în ambele cazuri, la o creştere a rezistenţei la eroziune cavitaţională de 

aproximativ 2,5 ori [129, 130, 131]. 

 Cercetările efectuate de Kwok privind depunerea de straturi de NiCrSiB [135] şi Fe-

Ni-Co-Cr-B [136] pe un substrat de oţel inoxidabil, utilizând pulverizarea termică urmată de 

retopire cu laser, indică o creştere a rezistenţei la eroziune cavitaţională. 

  Aplicarea unei paste conţinând micropulberi de carbură de wolfram (WC) pe 

materialul de bază 1.4401, urmată de o aliere superficială cu laser poate conduce, conform 
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[143, 144], la o diminuare a vitezei de eroziune cavitaţională de până la 30 de ori (raportată 

la viteza de eroziune cavitaţională pentru materialul de bază). 

 Rezistenţa la eroziune cavitaţională obţinută la materialul 1.4021 îmbunătăţit cu NiAl-

TiC prin aliere superficială cu laser, a crescut considerabil în raport cu valoarea obţinută la 

materialul de bază, arată Duraiselvam [76]. 

 Straturile din nanocompozite de Ti-Si-C-N şi Ti/Ti-Si-C-N [176] obţinute prin depunere 

cu plasmă pe un substrat din oţel inoxidabil 2Cr13, au prezentat o pierdere de masă mai 

mică decât la probele din material de bază, dar pe parcursul testelor de eroziune 

cavitaţională, prin metoda vibratorie, s-a evidenţiat apariţia şi propagarea unor micro-fisuri în 

straturile depuse. Această observaţie a condus la concluzia că aprecierea depunerilor de 

straturi doar prin viteza de eroziune cavitaţională nu este suficientă. 

 Îmbunătăţirea la suprafaţa cu nitinol (NiTi) prin aliere superficială cu laser, urmată de 

hidrogenare electrolitică, creşte considerabil rezistenţa la eroziune cavitaţională a oţelului 

inoxidabil 1.4432 [53, 51, 56]. 

 Rezultatele prezentate anterior pentru oţeluri cu diferite straturi de protecţie, au fost 

obţinute în urma unor cercetări în condiţii de laborator. Aplicarea lor in-situ, în turbine 

hidraulice, poate fi limitată de portabilitatea instalaţiilor folosite. De asemenea, 

comportamentul la eroziune cavitaţională poate fi inferior celui obţinut în laborator, datorită 

diferenţelor apărute între fenomenul cavitaţional din turbină şi cel din instalaţiile de laborator 

(in special pentru metoda de testare vibratorie).  

2.1.3. Tratamente aplicate pentru creşterea rezistenţei la eroziune 

cavitaţională 

 Tratamentele aplicate pentru creşterea rezistenţei la eroziune cavitaţională a 

suprafeţelor, întâlnite în literatura de specialitate se pot împărţi în următoarele categorii: 

 tratamente termice: călire, călire cu laser, retopire cu laser; 

 tratamente termo-chimice: nitrurare cu laser, nitrurare cu plasmă; 

 tratamente mecanice: sablare, durificare FSP (friction stir processing). 

 Garzon [90] studiază efectul nitrurării la temperaturi ridicate (peste 650°C) asupra 

rezistenţei la eroziune cavitaţională a oţelului inoxidabil duplex UNS S31803. Cele şapte 

tipuri de probe evaluate au un procent de azot cuprins între 0,65% şi 1,15 %. Se arată că 

creşterea procentului masic de azot conduce la creşterea timpului de incubaţie şi la scăderea 

masei erodate cumulate.  

 Creşterea rezistenţei la eroziune cavitaţională a oţelurilor austenitice şi martensitice 

prin nitrurare la temperaturi înalte este evidenţiată şi în [98], [149] şi [184]. 

 Giren şi Szkodo [93, 94, 206] arată că comportamentul suprafeţelor pe care s-a 

aplicat retopire cu laser sau călire superficială cu laser este superior comportamentului 

materialului de bază netratat şi depinde de intensitatea radiaţiei laser. 
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 Retopirea cu laser aplicată pe aliajul IRECA a condus la o diminuare a vitezei de 

eroziune cavitaţională cu aproximativ 300% în raport cu viteza de eroziune a materialul în 

stare turnată [69]. 

 Lo [143] cercetează efectul retopirii cu laser şi călirii superficiale cu laser, aplicate pe 

oţelul inoxidabil 1.4125. Ambele tratamente cresc rezistenţa la eroziune cavitaţională în 

raport cu rezistenţa materialului netratat, rezultate mai bune obţinându-se pe probele călite.  

 Creşterea rezistenţei la eroziune cavitaţională ale suprafeţelor probelor din oţel 

1.4317, după călire cu laser este evidenţiată în [209]. 

 În [33] se arată că rezistenţa la eroziune cavitaţională creşte odată cu creşterea 

durităţii materialului. Încercările experimentale au fost efectuate pe oţelul inoxidabil 18Cr-

10Ni şi pe un oţel inoxidabil cu conţinut ridicat de azot (0,37%N). 

 Hattori [107] cercetează variaţia rezistenţei la eroziune cavitaţională Re pentru şase 

tipuri de probe cu duritate diferită (oţeluri inoxidabile şi oţeluri de tip Stellite). Variaţia 

parametrului Re în raport cu duritatea Vickers HV0.2 este liniară, observaţie validată atât prin 

rezultatele obţinute prin metoda vibratorie cu probă staţionară cât şi pentru rezultatele 

obţinute prin metoda jetului de cavitaţie. 

  Pădurean aplică tratamente termice, termo-chimice şi mecanice asupra unui oţel 

inoxidabil martensitic şi a unui oţel inoxidabil austenitic [167, 168, 169, 170]. S-a folosit 

testarea prin metoda vibratorie pe aparatul vibrator magnetostrictiv cu tub de nichel din 

dotarea Laboratorului de Maşini Hidraulice, de la Universitatea Politehnica Timişoara. 

Parametrii de lucru utilizaţi au fost: f=7±0.3 kHz, A=94 μm, T=20±1 °C. O analiză 

comparativă a rezultatelor obţinute este prezentată în tabelul 2.3. Comportamentul bun la 

eroziune cavitaţională obţinut prin tratamentele aplicate (în special la probele la care s-a 

aplicat succesiunea Călire+Sablare+Nitrurare) este totuşi inferior comportamentului 

straturilor sudate studiate de acelaşi autor. 

 Aplicarea unei deformaţii plastice la suprafaţă prin metoda FSP (friction stir 

processing) conduce la o reducere la jumătate a vitezei de eroziune cavitaţională a 

materialului UNS S32205 [78]. Creşterea rezistenţei la coroziune şi eroziune cavitaţională 

prin tratamente mecanice de durificare superficială este evidenţiată şi în [164] şi [194]. 

  Pant [171] studiază efectul tratamentelor termice, termochimce şi mecanice aplicate 

pe două oţeluri inoxidabile. Metoda utilizată este cea vibratorie, parametrii folosiţi fiind în 

conformitate cu standardul ASTM G32, f=20 kHz şi A=50 μm. Rezultatele comparative sunt 

prezentate în tabelul 2.3. Se evidenţiază comportamentul bun la eroziune cavitaţională al 

straturilor de Stellite 6 obţinute prin aliere cu laser. 

 Literatura de specialitate prezintă şi alte metode de obţinere a unor suprafeţe cu 

rezistenţă bună la eroziune cavitaţională. Se remarcă utilizarea răşinilor epoxidice pentru 

protejarea suprafeţelor expuse cavitaţiei [140] şi folosirea tehnicii „reverse engineering” 

pentru realizarea unor piese de inserţie care să umple golurile generate de eroziune 

cavitaţională. În ceea ce priveşte această ultimă metoda, în [137] se arată că cavernele 

generate de eroziunea cavitaţională sunt curăţate prin polizare până la obţinerea unui 
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suprafeţe fără piting şi fisuri după care geometria golului este scanată tridimensional. Pe 

baza punctelor rezultate prin scanare se generează modelul CAD al piesei de inserţie 

necesare pentru acoperirea golului. Acest model este transferat către o maşină unealtă cu 

comandă numerică unde se realizează prelucrarea piesei de inserţie. Prinderea acestei 

piese pe paletă se realizează prin sudură în puncte. Avantajul metodei îl constituie evitarea 

fenomenelor specifice aplicării pe grosimi mari a straturilor de sudură (gradienţi mari de 

temperatură, transformări structurale, tensiuni reziduale). Aceste soluţii nu au fost integral 

validate necesitându-se în continuare testarea lor atât pe model cât şi în hidrocentrală. 
 

 Tabelul 2.3 Influenţa tratamentelor termo-chimice şi mecanice asupra rezistenţei la eroziune 
cavitaţională  

Material de bază Tratament, acoperiri  [μm/oră] Sursa 

1.4308  Călire de punere în soluţie vs=0,135 mg/min 167 

1.4308 Călire de punere în soluţie+Nitrurarea gazoasă vs=0,092 mg/min 167 

1.4308 Călire de punere în soluţie+Sablare+Nitrurare 

gazoasă 

vs=0,081 mg/min 167 

1.4308 Straturi sudate de Selectarc 18.8Mn vs=0,050 mg/min  167 

1.4317 Călire+Revenire înaltă vs=0,125 mg/min 167 

1.4317 Călire+Revenire înaltă+ Nitrurare gazoasă vs=0,101 mg/min 167 

1.4317 Călire+Sablare+Revenire înaltă+ Nitrurare 

gazoasă 

vs=0,080 mg/min 167 

1.4317 Straturi sudate de Selectarc 18.8Mn+UTP730 vs=0,072 mg/min 167 

1.4313 netratat MDER=12,0 μm/oră 171 

1.4313 nitrocarburat MDER=1,7 μm/oră 171 

1.4313 Tratament mecanic (pinning)  

nitrocarburat 

MDER=1,0 μm/oră 171 

1.4313 Acoperit cu Stellite 6 prin aliere cu laser MDER=0,6 μm/oră 171 

X10CrNiMoV1222 turnat, netratat MDER=8,8 μm/oră 171 

X10CrNiMoV1222 Tratat cu laser la 1550°, 2 mm/s MDER=1,6 μm/oră 171 

X10CrNiMoV1222 nitrocarburat MDER=1,1 μm/oră 171 

2.2. MODIFICAREA GEOMETRIEI ZONELOR AFECTATE DE 

EROZIUNE CAVITAŢIONALĂ 

 Reducerea intensităţii cavitaţiei la paletele turbinelor hidraulice se poate realiza prin o 

reproiectare hidrodinamică a paletei (soluţie aplicabilă doar în cazul unei retehnologizări 

generale a rotorului) sau prin modificări locale ale geometriei paletei. Modificările sunt 

adoptate după identificarea zonelor de pe paletă intens afectate de eroziune cavitaţională. 

Poziţionarea acestor zone variază de la o turbină la alta, depinzând de tipul turbinei şi de 

parametrii de exploatare. Modificările adoptate la geometria paletei nu trebuie să genereze o 

diminuare a performanţelor energetice ale hidroagregatului.  

 Posibilităţile de optimizare ale geometriei paletei au crescut considerabil odată cu 

dezvoltarea aplicaţiilor computerizate de analiză a curgerii fluidelor [68, 119, 112, 161]. 
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Simulările numerice ale curgerii prin turbină permit verificarea performanţelor 

hidroagregatelor din punct de vedere energetic şi cavitaţional [7, 11, 75, 110, 154, 157, 162].  

 Literatura de specialitate prezintă o serie de soluţii privind reducerea intensităţii 

cavitaţiei prin modificări de formă ale zonelor supuse cavitaţiei, soluţii adoptate în urma unor 

simulări numerice sau teste hidrodinamice pe model [42, 43, 44, 163, 181, 198, 203]. Luând 

în considerare diferenţele considerabile între tipurile de turbine analizate, generalizarea unei 

soluţii nu se poate face decât pentru acelaşi tip de turbină şi la parametrii de lucru similari. 

  În capitolul I s-a arătat că la paletele turbinelor Kaplan, se pot identifica trei tipuri de 

eroziune cavitaţională: eroziune cavitaţională de rost, eroziune cavitaţională de profil şi 

eroziune cavitaţională locală. Apariţia acestor forme de eroziune cavitaţională a fost 

evidenţiată atât prin observaţii în centrală şi pe model, cât şi prin simulări numerice ale 

curgerii [160, 141, 165, 189, 190, 214]. Adoptarea unor modificări locale ale geometriei 

paletei Kaplan urmăreşte în special diminuarea eroziunii cavitaţionale de rost. 

Cavitaţia de rost de la periferia paletei rotorice de la turbinele Kaplan este generată 

de diferenţa de căderile de presiune din această zonă. Interstiţiu dintre paletele rotorice şi 

camera rotorului determină apariţia unui vârtej de capăt la periferia paletei, pe extrados [42, 

43, 44, 126, 155]. Gradienţii mari de presiune din zona interstiţiului determină apariţia bulelor 

de cavitaţie. Vârtejul de capăt favorizează ataşarea bulelor de cavitaţie de camera rotorică şi 

pe extradosul paletei, accelerând eroziunea cavitaţională de rost a acestora. Pentru 

îndepărtarea vârtejului de capăt de extradosul paletei rotorice şi de camera rotorică, la unele 

turbine hidraulice Kaplan, a fost implementată soluţia montării unei nervuri anticavitaţionale 

(sau buză anticavitaţională) la periferia paletei rotorice, pe extrados [38, 42, 43, 44, 181]. 

Figura 2.8 prezintă poziţionarea nervurii anticavitaţionale la o paletă de turbină hidraulică 

Kaplan, iar în figura 2.9 se prezintă un model CAD de paletă cu nervură. 
 

 
 

Fig. 2.8 Poziţionarea nervurii anticavitaţionale [41] Fig. 2.9 Model 3D al unei palete Kaplan cu 
nervură anticavitaţională  

paletă rotorică 

 extradosul paletei 

nervură anticavitaţională 

camera 

rotorului 

interstiţiu paletă  

rotorică – camera rotorului 

 piting de cavitaţie 



 Cercetări privind creşterea duratei de viaţă a paletelor turbinelor hidraulice 
supuse la eroziune cavitaţională 

 

 

 

 

Ing. Vasile Cojocaru   51 

2.3. OBIECTIVELE TEZEI 

 Obiectivele cercetării doctorale au fost stabilite în corelaţie cu problematica abordată 

şi cu stadiul actual al cercetărilor din domeniu, ţinându-se cont de aplicabilitatea soluţiilor ]n 

hidrocentrale, la paletele rotorice de la turbine hidraulice Kaplan. Obiectivele tezei au fost: 

1. Sinteza stadiului actual al cercetărilor privind soluţiile de creştere a duratei de viaţă a 

paletelor turbinelor hidraulice supuse la eroziune cavitaţională. 

2. Elaborarea unei metodologii de reproducere şi testare, în condiţii de laborator, a 

straturilor de sudură depuse pe paletele turbinelor Kaplan afectate de eroziune 

cavitaţională. 

3. Determinarea comportamentului la eroziune cavitaţională a straturilor depuse dintr-un 

oţel inoxidabil austenitic pe două tipuri de materiale de bază, oţel inoxidabil 

martensitic şi oţel inoxidabil austenito-feritic. 

4. Stabilirea influenţei grosimii straturilor depuse prin sudură asupra rezistenţei lor la 

eroziune cavitaţională. 

5. Corelarea intensităţii eroziunii cavitaţionale cu structura metalografică şi proprietăţile 

mecanice ale materialului de adaos; 

6. Evaluarea tensiunilor interne din straturile depuse prin sudură la repararea zonelor 

afectate de eroziune cavitaţională de la paletele turbinelor hidraulice Kaplan şi 

stabilirea influenţei grosimii acoperirilor sudate asupra stării de tensiuni reziduale.  

7. Stabilirea influenţei durificării superficiale a straturilor sudate asupra 

comportamentului la eroziune cavitaţională. 

8. Identificarea unor posibilităţi de diminuare a intensităţii fenomenului de cavitaţie din 

zona nervurii anticavitaţionale a unei palete rotorice de la o turbină hidraulică Kaplan, 

prin modificări geometrice locale. 

9. Diseminarea rezultatelor cercetării astfel încât să fie asigurată valorificarea practică a 

acestora. 
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8. CONSIDERAŢII FINALE 

 

 

8.1. CONCLUZII GENERALE 

 Cercetarea doctorală a urmărit identificarea unor posibilităţi de creştere a duratei de 

viaţă a paletelor turbinelor hidraulice supuse la eroziune cavitaţională. Analiza stadiului 

actual al cercetărilor din domeniu a relevat importanţa temei abordate şi a indicat principalele 

direcţii de cercetare abordate până în prezent, creşterea rezistenţei la eroziune cavitaţională 

a suprafeţelor supuse la cavitaţie, respectiv reducerea intensităţii fenomenului cavitaţional 

prin modificări geometrice locale ale componentelor supuse cavitaţiei. Aceste două direcţii au 

fost abordate şi în lucrarea de faţă, cu particularizare pe paletele turbinelor hidraulice Kaplan. 

 Cercetarea experimentală a presupus realizarea a 6 tipuri de probe care simulează 

zonele de pe paletele turbinelor hidraulice afectate de eroziune cavitaţională şi reparate prin 

depunerea de straturi de sudură. Trei din cele şase probe au fost realizate prin sudarea unui 

material de adaos austenitic cu rezistenţă ridicată la eroziune cavitaţională pe un material de 

bază martensitic folosit la fabricarea paletelor de turbine hidraulice. Celelalte trei probe au 

fost realizate prin aplicarea prin sudare a aceluiaşi material de adaos pe o bază austenito-

feritică. Au fost folosite trei grosimi totale de depunere a încărcării prin sudare: 7 mm, 10 

mm, 15 mm. Cercetările efectuate privind rezistenţa la eroziune cavitaţională, încercările 

mecanice, analiza metalografică şi analiza tensiunilor reziduale au condus la următoarele 

concluzii: 

 materialul de adaos folosit prezintă rezistenţă ridicată la eroziune cavitaţională, 

similară cu rezultatele întâlnite în literatura de specialitate la aliajele pe bază de 

cobalt (Stellite);  
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 aplicarea sablării pe straturile depuse prin sudare a determinat creşterea 

durităţii superficiale de la o valoare medie de 460HV, la o valoare medie de 

515HV; 

 creşterea durităţii superficiale a condus la o creştere a rezistenţei la eroziune 

cavitaţională a suprafeţelor; probele la care s-a aplicat sablarea au avut o viteză 

de eroziune cavitaţională de două ori mai mică; 

 tratamentul mecanic de durificare prin sablare se poate aplica la reparaţiile 

efectuate în hidrocentrale acesta fiind motivul alegerii sale; 

 tipul materialului de bază (austenitic sau martensitic) nu influenţează 

semnificativ comportamentul la eroziune cavitaţională al materialului de adaos; 

 varierea grosimii totale a straturilor depuse prin sudură a evidenţiat un 

comportament mai slab la eroziune cavitaţională al straturilor cu grosimea de 15 

mm; straturile de grosime 7 mm şi 10 mm au avut viteze de eroziune 

cavitaţională foarte apropiate; 

 încercările mecanice la îndoire au condus la apariţia fisurilor pe probele cu 

grosime de depunere mare (15 mm); 

 analiza metalografică a indicat prezenţa carburilor grosolane precipitate la limita 

de grăunte, fenomen accentuat la probele cu grosime de depunere de 15 mm; 

aceste carburi favorizează pitingul materialului supus la eroziune cavitaţională. 

 depunerea de straturi de sudură conduce la apariţia tensiunilor reziduale la 

valori ridicate, până la 500 N/mm2; 

 tensiunile reziduale apărute la probele cercetate sunt în general de 

compresiune; 

 valorile maxime ale tensiunilor reziduale s-au regăsit atât în zona influenţată 

termic, cât şi pe suprafaţa materialului depus; 

 microfisurile induse de tensiunile interne pe suprafeţele supuse la eroziune 

cavitaţională vor determina creşterea vitezei de eroziune; 

 straturile de material de adaos cu grosime de 15 mm, depuse prin sudură, au 

înregistrat fisuri la probele de îndoire, prezintă carburi precipitate la limita de 

grăunte şi au tensiuni reziduale superficiale de valori ridicate, elemente care 

favorizează eroziunea cavitaţională; aceste rezultate ale cercetării explică 

comportamentul cel mai slab la eroziune cavitaţională al straturilor de 15 mm 

grosime la eroziune cavitaţională, comportament constatat şi în centrală; 

 la reparaţiile efectuate în centrală se recomandă utilizarea materialului de 

adaos testat în cercetarea doctorală, la grosimi de depunere de maxim 10 mm;  

 Simularea numerică a urmărit determinarea variaţiei coeficientului de presiune pe o 

zonă a paletei rotorice dinspre camera rotorului. Au fost studiate trei geometrii de nervură 

anticavitaţională: nervura originală cu forma şi dimensiunile existente în prezent şi două 

nervuri anticavitaţionale cu modificări locale propuse de autor. În urma acestor simulări s-au 

putut concluziona următoarele: 
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 prezenţa interstiţiului paletă rotorică – camera rotorului determină apariţia 

cavitaţiei de rost; 

 în vecinătatea paletei rotorului se formează un vârtej de capăt care amplifică 

fenomenul de cavitaţie de rost şi eroziunea cavitaţională, atât pe paletă, cât şi 

pe camera rotorului; pentru a elimina eroziunea cavitaţională de la periferia 

paletei şi de pe camera rotorică se ataşează de paletă nervura anticavitaţională 

care preia această eroziune;  

 prin simularea numerică a curgerii pe porţiunea de capăt a paletei cu nervură 

anticavitaţională originală s-au evidenţiat gradienţi mari de presiune, gradienţi 

cauzaţi de forma capetelor nervurii; 

 simularea numerică a curgerii cu cavitaţie a pus în evidenţă formarea de 

caverne de cavitaţie pe capetele nervurii; 

 gradienţii de presiune pot fi reduşi prin profilarea capătului nervurii; 

 modificarea geometriei capetelor nervurii după un profil eliptic a condus la o 

diminuare a gradienţilor coeficientului de presiune cu aproximativ 30% la 

capătul dinspre bordul de atac şi aproximativ 25% în zona dinspre bordul de 

fugă; 

 intensitatea cavitaţiei de rost şi implicit a eroziunii poate fi redusă şi prin 

modificarea geometriei interstiţiului dintre paletele rotorului şi camera rotorică; 

 la turbina prototip studiată în cadrul tezei s-a mărit interstiţiu dintre paletele 

rotorului şi camera rotorică, prin înclinarea periferiei nervurii dinspre camera 

rotorului în limite permise (pentru a nu afecta performanţele turbinei), dar nu s-a 

constat o reducere a gradienţilor coeficienţilor de presiune; 

8.2. CONTRIBUŢII PERSONALE 

 În urma studiului literaturii de specialitate, a cercetărilor experimentale şi a simulărilor 

numerice realizate, au rezultat următoarele contribuţii personale ale autorului: 

 sinteza bibliografiei din domeniul creşterii duratei de viaţă a componentelor 

turbinelor hidraulice supuse la eroziune cavitaţională cu evidenţierea 

materialelor cu rezistenţă ridicată la eroziune cavitaţională, prezentarea 

principalelor tehnici de reparare ale zonelor afectate de eroziune cavitaţională, 

prezentarea tratamentelor termice, chimice şi mecanice aplicate pentru 

creşterea rezistenţei la eroziune cavitaţională, prezentarea soluţiilor de 

diminuare a intensităţii cavitaţiei de rost la paletele rotorice ale turbinelor 

Kaplan; 

 realizarea, în condiţii de laborator, a şase tipuri de probe care simulează zonele 

de pe nervurile anticavitaţionale ale paletelor turbinei studiate, afectate de 

eroziune cavitaţională; la cele şase probe s-au folosit două tipuri de material de 
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bază: materialul paletei (martensitic) şi un material austenitic care se foloseşte 

la reparaţii ale zonelor afectate de eroziune cavitaţională; 

 depunerea prin sudură, pe aceste probe, a unui material de adaos austenitic cu 

rezistenţă ridicată la eroziune cavitaţională, la trei grosimi diferite de adaos: 7 

mm, 10 mm şi 15 mm; 

 aplicarea unei proceduri de durificare superficială prin sablare la trei din cele 

şase tipuri de probe; 

 elaborarea planului de cercetare şi testare a probelor privind comportamentul la 

eroziune cavitaţională, la încercări mecanice, structură metalografică şi tensiuni 

reziduale; 

 stabilirea influenţei materialului de bază, a grosimii straturilor depuse prin 

sudură şi a tratamentului de durificare superficială prin sablare, asupra 

comportamentului la eroziune cavitaţională a probelor, prin testarea în condiţii 

de laborator, folosind metoda vibratorie; 

 evidenţierea comportamentului foarte bun la cavitaţie al materialul de adaos 

supus cercetării experimentale şi folosit la repararea zonelor afectate de 

eroziune cavitaţională de pe nervuri; 

 s-a demonstrat pe probele de laborator că intensitatea eroziunii cavitaţionale 

este influenţată de grosimea stratului de material de adaos; 

 s-a arătat prin testele efectuate că probele cu grosimea stratului de adaos de 15 

mm au cea mai mică rezistenţă la eroziune cavitaţională; 

 s-a arătat că prin procedeul de durificare superficială ales se obţine o creştere a 

durităţii superficiale cu 55HV, în medie; 

 s-a demonstrat că procedeul de durificare superficială aplicat reduce viteza de 

eroziune cavitaţională de două ori, fapt pentru care se recomandă 

hidrocentralelor care se confruntă cu eroziune cavitaţională, aplicarea acestui 

procedeu pe suprafeţele supuse eroziunii; 

 s-a pus în evidenţă că natura materialului de bază, martensitică sau austenitică, 

nu influenţează comportamentul la eroziune cavitaţională al materialului de 

adaos; 

 prin probe mecanice s-a arătat că materialul de adaos cu grosimea de 15 mm, 

s-a fisurat la proba de îndoire, deci este predispus la apariţia de microfisuri şi pe 

turbina industrială, microfisuri care amplifică eroziunea cavitaţională; 

 prin cercetare metalografică s-a demonstrat că probele cu grosime de depunere 

de 15 mm prezintă carburi grosolane precipitate la limita de grăunte, structură 

care amplifică pitingul de cavitaţie; 

 s-a evidenţiat corelarea între comportamentul slab la eroziune cavitaţională al 

probelor cu adaos de 15 mm cu proprietăţile mecanice (comportamentul la 

testul de îndoire) şi structura metalografică a materialului; 
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 pe toate probele cercetate, indiferent de grosimea stratului de material de 

adaos, s-au pus în evidenţă tensiuni reziduale de valori apreciabile; în felul 

acesta, s-a evidenţiat că nu se poate evita apariţia de tensiuni reziduale la astfel 

de reparaţii prin sudură; aceste tensiuni reziduale, prin microfisurile pe care pot 

să le genereze în interiorul materialului, amplifică eroziunea cavitaţională; în 

consecinţă, se recomandă beneficiarilor de turbine efectuarea unui număr cât 

mai mic de reparaţii prin sudare, la zonele afectate de eroziune cavitaţională; 

 s-a pus în evidenţă prezenţa tensiunilor interne atât în zona influenţată termic, 

cât şi pe suprafaţa stratului depus, concluzie foarte importantă pentru cei care 

efectuează astfel de reparaţii; 

 pentru simularea numerică s-a realizat modelul 3D al domeniului supus simulării 

numerice; 

 s-a realizat simularea numerică a curgerii pe o zonă decupată din periferia unei 

palete rotorice Kaplan cu nervură anticavitaţională; 

 s-au conceput două tipuri de nervură anticavitaţională cu modificări geometrice 

faţă de nervura anticavitaţională originală; 

 prin simulare numerică s-a pus în evidenţă distribuţia de presiuni, respectiv 

coeficientul de presiune şi vârtejul de capăt care apare după paletă; 

 prin simularea numerică cu cavitaţie s-au evidenţiat zonele în care se formează 

cavernele de cavitaţie; 

 s-a pus în evidenţă că gradienţii de presiune pot fi reduşi prin profilarea 

capătului nervurii; 

 s-a arătat că modificarea geometriei capetelor nervurii după un profil eliptic a 

condus la o diminuare a gradienţilor coeficientului de presiune cu aproximativ 

30% la capătul dinspre bordul de atac şi aproximativ 25% în zona dinspre 

bordul de fugă; în felul acesta, se arată beneficiarului turbinei studiate că 

nervura anticavitaţională ataşată paletei nu are forma optimă şi că există o 

posibilitate de reducere a intensităţii eroziunii cavitaţionale prin modificarea 

geometriei nervurii; 

 la turbina prototip studiată în cadrul tezei s-a mărit acest interstiţiu prin 

înclinarea periferiei nervurii dinspre camera rotorului în limite permise, pentru a 

nu afecta performanţele turbinei; nu s-a constatat o reducere a gradienţilor 

coeficienţilor de presiune, deci o reducere a intensităţii eroziunii cavitaţionale; 

 s-a realizat diseminarea rezultatelor cercetărilor experimentale şi simulărilor 

numerice prin 12 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau 

susţinute la conferinţe internaţionale şi 9 rapoarte tehnice ale Centrului de 

Cercetări în Hidraulică, Automatizări şi Procese Termice din cadrul Universităţii 

„Eftimie Murgu” Reşiţa. 
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8.3. DISEMINAREA REZULTATELOR CERCETĂRII 

 Cercetările efectuate în perioada de cercetare doctorală au fost diseminate prin 

publicarea în reviste de specialitate şi în volumele unor conferinţe internaţionale a 12 articole 

ştiinţifice, dintre care 7 sunt indexate ISI sau în proces de indexare ISI şi indexate SCOPUS, 

iar 5 sunt indexate în alte baze de date internaţionale. Aceste lucrări sunt: 

 

1. Cojocaru V., Câmpian C.V, Frunzăverde D., Micloşină C.O., Residual Stresses 

Analysis of Weld Overlays Coatings Used for the Repairs at Kaplan Turbine Runner 

Blades Areas Damaged by Cavitation Erosion, „Recent Researches in Environment, 

Energy Planning and Pollution”, Proceedings of the 5th WSEAS International 

Conference on Renewable Energy Sources (RES '11) , Iaşi, July 1-3, 2011, pp. 225-

229, ISSN 978-1-61804-012-1; În curs de indexare ISI, indexată SCOPUS; 

2. Cojocaru V., Balint D., Câmpian C.V., Nedelcu D., Jianu C., Numerical Investigations 

of Flow on the Kaplan Turbine Runner Blade Anticavitation Lip with Modified Cross 

Section, „Recent Researches in Mechanics”, Proceedings of the 2nd International 

Conference on Theoretical and Applied Mechanics 2011 (TAM '11), Corfu Island, 

Greece July 14-16, 2011, pp. 215-218, ISSN 978-1-61804-020-6, 2011; În curs de 

indexare ISI, indexată SCOPUS; 

3. Cojocaru V., Câmpian C.V., Frunzăverde D., Ion I., Cuzmoş A., Dumbravă C., 

Laboratory tests concerning the influence of surface hardening on the cavitation 

erosion resistance, Proceedings of 3rd WSEAS International Conference On 

Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG '10), Corfu, 

2010-07-22, pag. 210-213, ISSN 1792-4294, 2010; Indexată ISI+SCOPUS; 

4. Cojocaru V., Frunzăverde D., Câmpian C.V., Marginean G., Ciubotariu R., Pittner 

A.M., Cavitation erosion investigations on thermal spray coatings, Proceedings of 3rd 

WSEAS International Conference On Engineering Mechanics, Structures, 

Engineering Geology (EMESEG '10), Corfu, 2010-07-22, pag. 177-180, ISSN 1792-

4294, 2010; Indexată ISI+SCOPUS; 

5. Cojocaru V., Câmpian C.V., Micloşină C.O., Experimental Analysis of Residual 

Stresses in Samples of Austenitic Stainless Steel Welded on Martensitic Stainless 

Steel Used for Kaplan Blades Repairs, Lucrările conferinţei “Systems & Structures” 

(SysStruc '11), 16-17 September 2011, Reşiţa, publicate în „Analele Universităţii 

"Eftimie Murgu" Reşiţa, Romania, Fascicola Inginerie”, Anul XVIII (2011), nr.1, pp. 

161-166, ISSN 1453-7397, 2011; Indexată BDI; 

6. Cojocaru V., Câmpian C.V., Balint D., Numerical Investigation on Kaplan Turbine 

Runner Blades Anticavitation Lip with Modified Hydrodynamic Profile, Lucrările 
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conferinţei “Systems & Structures” (SysStruc '11), 16-17 September 2011, Reşiţa, 

Romania, publicate în „Analele Universităţii "Eftimie Murgu" Reşiţa, Fascicola 

Inginerie”, Anul XVIII (2011), nr.1, pp. 229-234, ISSN 1453-7397, 2011; Indexată BDI; 

7. Frunzăverde D., Câmpian C.V., Cojocaru V., Marginean G., Baran M., Ciubotariu R., 

Influence of welded layers thickness on the cavitation erosion resistance, 

Proceedings of 6th WSEAS International Conference on Energy, Environment, 

Ecosystems and Sustainable Development (EEESD '10), Timisoara, 21-23 oct. 2010, 

pp. 316-320, ISSN 1792-5924, 2010; În curs de indexare ISI, indexată SCOPUS;  

8. Micloşină C.O., Câmpian C.V., Frunzăverde D., Cojocaru V., Analysis of an Outer 

Bearing Bush of a Hydropower Plant Kaplan Turbine Using Finite Element Method, 

„Recent Researches In Environment, Energy Planning and Pollution”, Proceedings of 

the 5th WSEAS International Conference on Renewable Energy Sources (RES '11), 

Iasi, Romania, July 1-3, 2011, pp. 221-224, ISSN 978-1-61804-012-1, 2011; În curs 

de indexare ISI, indexată SCOPUS; 

9. Pittner A.M., Câmpian C.V., Nedelcu D., Frunzăverde D., Cojocaru V., Stress 

concentration factors for pin lever of runner blade mechanism from Kaplan turbines, 

Proceedings of 3rd WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, 

Structures, Engineering Geology (EMESEG '10), Corfu, 2010-07-2, pag. 181-185, 

ISSN 1792-4294, 2010; Indexată ISI+SCOPUS; 

10. Nedeloni M.D., Cojocaru V., Ciubotariu R., Nedelcu D.: Cavitation Erosion Tests 

Performed by Indirect Vibratory Method on Stainless Steel Welded Samples with 

Hardened Surface, „Analele Universităţii "Eftimie Murgu" Reşiţa, Fascicola Inginerie”, 

Anul XIX, nr.1, pag. 217-228, ISSN 1453-7397, 2012; Indexată BDI; 

11. Micloşină C.O., Câmpian C.V., Frunzăverde D., Cojocaru V., Fatigue Analysis of an 

Outer Bearing Bush of a Kaplan Turbine, Lucrările conferinţei “Systems & Structures” 

(SysStruc '11), 16-17 September 2011, Reşiţa, Romania, publicate în „Analele 

Universităţii "Eftimie Murgu" Reşiţa, Fascicola Inginerie”, Anul XVIII (2011), nr.1, pp. 

155-160, ISSN 1453-7397, 2011; Indexată BDI; 

12. Budai A.M., Cojocaru V., Jianu C., Influence of Working Environment on Fatigue Life 

Time Duration for Runner Blades of Kaplan Turbines, „Analele Universităţii "Eftimie 

Murgu" Reşiţa, Fascicola Inginerie”, Anul XVII, nr.2, pag. 57-64, ISSN 1453-7397, 

2010; Indexată BDI; 
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8.4. DIRECŢII DE CONTINUARE A CERCETĂRILOR 

 În urma analizei rezultatelor obţinute în cercetările prezentate în această lucrare şi 

luând în considerare stadiul actual al cercetărilor în domeniu, se pot identifica următoarele 

direcţii de dezvoltare a cercetărilor: 

 cercetarea in-situ a soluţiilor identificate privind modificările geometrice propuse 

ale nervurii anticavitaţionale; 

 modelarea matematică a eroziunii cavitaţionale pentru clasa de materiale din 

care face parte materialul de adaos studiat; 

 cercetări privind mecanismul îndepărtării materialului prin eroziune 

cavitaţională, focalizate pe clasa de materiale studiate;  

 cercetarea comportamentului la eroziune cavitaţională, precum şi a 

proprietăţilor mecanice şi structurii metalografice pentru probe cu materialul de 

protecţie studiat în lucrare, depus pe un material intermediar destinat umplerii 

cavernelor de eroziune cavitaţională; 

 identificarea unor materiale de adaos care să conducă la comportament la 

eroziune cavitaţională superior celui obţinut la probele studiate în teză; 

 studierea unor tehnici de depunere alternative depunerii prin sudare; 

 aplicarea de tratamente termice şi chimice pe probe similare cu cele folosite în 

cercetare şi stabilirea influenţei acestora asupra vitezei de eroziune 

cavitaţională; 

 aplicarea de tratamente de durificare superficială, altele decât sablarea, şi 

stabilirea influenţei acestora supra comportamentului cavitaţional al suprafeţelor 

durificate; 

 evaluarea şi caracterizarea tensiunilor reziduale din straturile depuse prin 

sudare, prin metode alternative metodei găuririi incrementale; 

 identificarea şi cercetarea în condiţii de laborator, a unor metode de reducere a 

tensiunilor reziduale din straturile depuse prin sudare, soluţii aplicabile la 

paletele turbinelor hidraulice; 

 modelarea prin metoda elementului finit a tensiunilor reziduale care apar la 

depunerea de straturi de sudură; 

 studierea cavitaţiei de rost şi eroziunii cavitaţionale aferente, atât teoretic cât, şi 

în hidrocentrală, pentru o paletă de turbină Kaplan cu şi fără nervură 

anticavitaţională modificată; 

 diminuarea eroziunii cavitaţionale rezultată din cavitaţia de rost prin studierea şi 

corelarea ei cu regimurile de exploatare ale turbinei. 
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