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Resum 
 
 

Els requeriments que la tecnologia moderna exigeix actualment als components en sectors 
com l’aeronàutica i l’automoció, juntament amb les especificacions medioambientals cada 
cop més restrictives associades als mateixos (ISO-14000 i 2000-53-CE), esta portant  en els 
últims anys a la indústria del tractament de superfícies metàl·liques, a realitzar grans esforços 
encaminats a la recerca d’alternatives ecològicament acceptables a les tecnologies del 
cromat dur electrolític. En aquest sentit, existeixen múltiples línies d’investigació orientades a 
la substitució d’aquestes tecnologies, essent la tecnologia HVOF l’avaluada en aquest treball.  

L’objectiu principal d’aquest projecte és l’estudi de la viabilitat funcional dels recobriments 
durs del tipus CrC-NiCr y WC-Co, deposats per tècniques HVOF sobre un material base 
d’acer 1.2738, a fi i efecte d’optimitzar les propietats tribològiques del material base així com 
el comportament en servei dels components recoberts, per tal d’avaluar la possible 
substitució dels recobriments tradicionals de crom dur electrolític. En pro de la realització 
d’aquest estudi s’han efectuat tota una sèrie d’assaigs experimentals encaminats a la mesura 
de diferents propietats com ara la microduresa “Ultramicroduròmetre FISHERSCOPE H-
100”, adherència “Duròmetre EMCO TEST M4U-025”, coeficient de fricció i velocitat de 
desgast “Tribometre Pin-on-Disk CSEM”, rugositat “TAYLOR-HOBSON Rugosimeter-
Perfilometer", espessor de capa i porositat “Equip d’anàlisi d’imatges LEICA”, resistència a la 
corrosió “Cambra de Boira Salina” i microestructura “Microscopi electrònic JEOL 5600”; amb 
els resultats dels quals s’obtindrà una idea aproximada de la viabilitat, eficàcia i funcionalitat 
d’aquests recobriments sobre el material base emprat així com de l’avaluació real d’aquesta 
tècnica com a alternativa viable als recobriments de Cr-Electrolític. 

L’anàlisi dels resultats obtinguts en els assaigs experimentals han confirmat el veritable 
potencial dels recobriments HVOF com a alternativa viable al crom dur electrolític. Ha quedat 
demostrada la influència del tamany de partícula projectada sobre les propietats finals 
d’aquests recobriments; experimentant augments de duresa, densitat i resistència a la 
corrosió, així com la disminució de rugositat, coeficient de fricció, porositat i velocitat de 
desgast, a mesura que disminueix el tamany inicial de partícula projectada.  
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1. Prefaci 

Aquest document preten ser un ajut a la indústria, i més concretament al sector industrial del 
tactament de superfícies, a fí i efecte de trobar una alternativa tecnológica als recobriments 
de crom electrolític tradicional mitjançant l’estudi de recobriments deposats per la tècnica de 
projecció tèrmica HVOF; amb els resultats dels quals s’obtindrà una idea aproximada de la 
viabilitat, eficàcia i funcionalitat d’aquests recobriments sobre el material base emprat així 
com de l’avaluació real d’aquesta tècnica com a alternativa viable als recobriments de Cr-
Electrolític. 

1.1. Origen del projecte 

L’origen d’aquest projecte rau en la creixent pressió legislativa (ISO-14000 i Directiva 2000-
53-CE en especial) que esta afectant al sector industrial en els últims anys, per tal d’eliminar 
a curt termini un elevat nombre de compostos àmpliament utilitzats en la indústria de l’acabat 
superficial i, en l’aspecte que ens ocupa en aquest treball, als compostos de crom hexavalent 
(Cr IV). 

1.2. Motivació 

Realitzar un treball de I+D a fí i efecte de trobar una solució a una necessitat industrial actual 
dins el sector del tractament de superfícies, el resultat del qual preten esser una eina base de 
a futurs treballs. 

1.3. Requeriments previs 

Per tal de realitzar aquest estudi han estat necessaris tot un seguit de passos: 
 

• Mecanització de provetes d’acer base per recobrir posteriorment. 
(Efectuada al laboratori del departament de materials EPSEVG) 

• L’el·laboració de les pols d’aport, tant standard com nanomètriques. 
(El·laborats per l’empresa WOKA). 

• La projecció HVOF dels recobriments estudiats. 
(Efectuats a les instal·lacions de l’empresa alemanya THERMICO). 
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2. Objectius 

2.2. Objectius del projecte 

L’objectiu principal d’aquest projecte es demostrar que els recobriments base CrC-NiCr i WC-
Co són, funcionalment  equivalents o superiors, medi ambientalment “nets” i, amb nivells 
d’eficiència suficientment elevats, com per a esdevenir una alternativa viable al cromat dur 
electrolític. 

La substitució del crom dur electrolític tradicional, que presenta problemes medi ambientals, 
per recobriments nanocristal·lins obtinguts mitjançant la tècnica de projecció tèrmica HVOF. 
Millorar les característiques mecàiques i tribológiques dels recobriments HVOF 
convencionals amb la utilització de materials d’aport nanocristal·lins.  

2.3. Abast del projecte. 

Tal i com ja s’ha esmentat, aquest treball vol avaluar la viabilitat funcional dels recobriments 
HVOF com a alternatives funcionals als recobriments funcionals de crom dur electrolític 
tradicional.  

Un cop identificats els materials, tant d’aport com de capa, es realitzarà una caracterització 
tribológica dels mateixos, a fí i efecte de mesurar tant les propietats com els efectes del 
diàmetre inicial de partícula damunt d’elles.  

Un cop realitzada  la caracterització dels recobriments es procedirà  a realitzar un anàlisi de 
resultats i al comentari dels mateixos. 
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3. Introducció 

Els requeriments que la tecnologia moderna exigeix a les eines, als útils i als components 
mecànics, obliguen cada cop més a realitzar esforços per tal d’aconseguir tractaments de 
superfície i recobriments superficials, d’especials característiques. L’afany d’aconseguir un 
millorament progressiu de la durabilitat (vida útil) d’eines, motlles, matrius, útils i demés 
elements mecànics ha portat a l’aparició de tècniques d’última generació especialitzades en el 
recobriment de materials, destacant-ne la tècnica PVD (Physical Vapor Deposition), la tècnica 
CVD (Chemical Vapor Deposition) i la tècnica TS (Termal Spraying) entre d’altres, 
especialitzades en la deposició de capes fines i dures avalades per uns resultats sorprenents i 
uns camps d’aplicació quasi il·limitats. 

L’objectiu principal d’aquest projecte és l’estudi de la viabilitat funcional dels recobriments durs 
del tipus CrC-NiCr y WC-Co, depositats per técniques HVOF sobre un material base d’acer 
1.2738, a fi i efecte d’optimitzar les propietats tribològiques del material base així com el 
comportament en servei dels components recoberts, per tal d’avaluar la posible substitució 
dels recobriments tradicionals de crom dur electrolític. En pro de la realització d’aquest estudi 
s’han efectuat tota una sèrie d’assaigs experimentals encaminats a la mesura de diferents 
propietats com ara la microduresa “Ultramicroduròmetre FISHERSCOPE H-100”, adherència 
“Duròmetre EMCO TEST M4U-025”, coeficient de fricció i velocitat de desgast “Tribometre Pin-
on-Disk CSEM”, rugositat “TAYLOR-HOBSON Rugosimeter-Perfilometer", espessor de capa i 
porositat “Equip d’anàlisi d’imatges LEICA”, resistència a la corrosió “Cambra de Boira Salina” i 
microestructura “Microscopi electrònic JEOL 5600”; amb els resultats dels quals s’obtindrà una 
idea aproximada de la viabilitat, eficàcia i funcionalitat d’aquests recobriments sobre el material 
base emprat així com de l’avaluació real d’aquesta tècnica com a alternativa viable als 
recobriments de Cr-Electrolític. 

El cromat dur ha estat una solució industrial vàlida en quan a desgast, erosió i resistència a 
corrosió durant molts anys. Pot ser aplicada a un cost raonable per unitat d’àrea superficial, tot 
i que posseeix limitacions en quan a espessor, mida del component, i fins i tot de 
funcionament en servei. Els costos del cromat dur s’han incrementat constantment durant els 
últims anys, degut a les creixents pressions mediambientals i legislatives imposades pel propi 
govern sobre el propi procés de cromat electrolític com en el tractament posterior del seus 
subproductes. Degut a tot això, ha esdevingut crític per al sector industrial el fet de trobar 
processos alternatius que siguin capaços d’oferir característiques similars a les que ofereix el 
cromat dur, però sense els seus riscos. La tecnologia de projecció tèrmica esta oferint cada 
cop mes una alternativa viable al cromat dur, i podria proveir a la indústria del cromat  amb 
processos complementaris de protecció i reparació de components. 
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4. Projecció Tèrmica 

4.1. Introducció 

La projecció tèrmica es un procés de recobriment de capes que proporciona superfícies de 
gran funcionalitat amb la finalitat de protegir i/o millorar el funcionament i/o funcionalitat del 
substrat i/o component recobert. Existeix una gran varietat de processos i tècniques de 
projecció tèrmica, encara que totes elles impliquen la deposició de capes, finament disperses, 
metàl·liques o no-metàliques, sota condicions de fosa o semi-fosa, damunt d’un substrat. 
Pràcticament qualsevol material es susceptible d’ésser recobert mitjançant la tècnica de 
projecció tèrmica degut a que aquest han estat utilitzats a nivell mundial per a proporcionar 
protecció contra la corrosió, desgast, abrasió, reparació i restauració de components, d’entre 
moltes altres aplicacions. El material d’aport i/o material base “Feedstock Material” es introduït 
en l’interior de la pistola, la qual escalfa el material fins a un estat plàstic o be fos, i llavors 
l’accelera projectant-lo, mitjançant un gas comprimit, cap a la superfície del substrat. Les 
partícules projectades impacten en la superfície del substrat, es deformen tot aplanant-se, 
formant una espècie d plaquetes o “Lamel·les” que s’adapten i s’adhereixen a les irregularitats 
de la superfície i entre elles mateixes. A mesura que les partícules foses van impactant en la 
superfície es van refredant i/o solidificant formant una estructura de capa de tipus Lamel·lar.  

Les variacions bàsiques del procés de Projecció Tèrmica són: 

• Els materials d’aport o d’alimentació. 
• El mètode d’escalfament (Font d’energia). 
• El mètode de projecció del material cap al substrat. 
• L’atmosfera de deposició. 

Bases del procés de projecció tèrmica 

Tots els processos de projecció tèrmica giren al voltant del mateix principi [WWW1], 
l’escalfament d’un material d’aport amb la subsegüent acceleració i projecció de les partícules 
foses d’aquest material sobre la superfície del substrat a recobrir, refredant-se i solidificant 
damunt d’aquesta, donant lloc a la formació del recobriment desitjat [1]. 

Etapes del Procés 

• La primera etapa de qualsevol procés de recobriment es l’anomenada activació 
superficial. Aquesta es du a terme mitjançant la neteja i el chorreig amb partícules de la 
superfície a recobrir.  

 
• La segona etapa consisteix en la fusió del material, la qual es du a terme mitjançant la 
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introducció d’aquest en l’interior d’un flux de gas a elevada temperatura, ja sigui produït 
per una reacció de combustió, un plasma o bé un arc elèctric.  

 
• En la tercera etapa les partícules de material fos accelerades i projectades contra la 

superfície a recobrir per l’acció del flux gasos, deformant-se durant l’impacte donant 
lloc a la formació del recobriment.   

 
• finalment i com a últim pas, els recobriments obtinguts són inspeccionats mitjançant un 

control de qualitat tant a nivell mecànic com microestructural. 

Per que s’utilitza la Projecció tèrmica? 

Els processos de projecció tèrmica son de fàcil utilització i baix cost operacional, a més de 
proporcionar bones propietats útils quasi per a la totalitat de les indústries. Les principals 
avantatges que ofereix aquest procés son: 

• Baix cost. 
• Un millor comportament enginyeril i/o funcionalitat. 
• Un augment de la durabilitat “vida útil” del component recobert. 

En una primera aproximació, a nivell orientatiu, de la gran varietat d’indústries a nivell mundial 
que utilitzen aquest tipus de recobriments, destaquen els següents camps d’aplicació: 

• Restauració i reparació de components. 
• Protecció contra la corrosió. 
• Protecció contra el desgast (abrasiu, adhesiu, erosiu i de contacte). 
• Barreres tèrmiques (TBC’s: Thermal Barrier Coatings). 
• Recobriments aïllants, tèrmics i elèctrics. 
• Recobriments conductors, tèrmics i elèctrics. 
• Capes d’emissivitat direccional. 
• Capes segellants. 
• Aplicacions decoratives. 
• ... 

 
Quina microestructura presenten els recobriments obtinguts per projecció Tèrmica? 

La microestructura dels recobriments i/o capes depositades mitjançant tècniques de projecció 
tèrmica presenten trets molt característics, com ara estructures lamel·lars o de capes 
aplastades. L’estructura es forma quan les partícules esfèriques foses són accelerades i 
projectades contra el substrat, impacten en la superfície tot recobrint-la, s’entrellaçen i 
finalment solidifiquen [WWW2]. En la figura Fig 4.1 es pot observar la forma que adopten 
aquestes gotes de material fos “Droplets” al impactar sobre la superfície del substrat, tot 
deformant-se i donant lloc a les estructures denominades “Lamel·les”.  
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Fig 4.1: Diagrama esquemàtic d’una gota incident i la formació d’una splat (Lamel·la). 

Les partícules esfèriques foses, en el moment de l’impacte, s’aplanen tot adoptant la forma de 
plaquetes lenticulars allargades. Els diferents nivells o graus de porositat així com la quantitat 
o nombre d’inclusions d’òxids, presents en la capa final, estan en funció de la velocitat de les 
partícules projectades i de l’atmòsfera de deposició, aire o gas inert, que s’hagin utilitzat.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4.2: Secció transversal de l’estructura lamel·lar resultant de la deposició succesiva de 

lespartícules projectades. 

Les capes es van anclant al subtrat de forma general mitjançant entrellaçaments mecànics, 
degut a la rugositat superficial del substrat resultant del processos previs d’arenat.  Aquest 
enllaç es conegut amb el nom de força d’enllaç cohessiva, i l’adherència entre partícules rep el 
nom d’enllaç cohessiu. En la figura 4.2 es pot veure un detall de l’estructura lamel·lar 
característica dels recubriments depositats per projecció tèrmica.  
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Preparació superficial. 

La correcta preparació superficial del substrat a recobrir, abans de l’aplicació de qualsevol  
procces de recobriment, es un aspecte crític que influencia directament la força d’enllaç i 
l’adherència del recobriment i/o capa amb el substrat.  

A nivell general, un bon procés de preparació superficial es aquell proces capaç d’eliminar la 
totalitats del contaminants presents en la superficie, contaminants que inhibirien l’adherència 
i/o enllaç entre el recobriment o capa i el substrat, a més de proporcionar augments lleugers i 
homogènis de la rugositat superficial del substrat a fí i efecte d’augmentsr l’area superficial 
eficaç d’enllaç, i d’aquesta manera augmentar l’adherència del recobriment.  

El mètode universal de preparació universal utilitzat en aquest tipus de recobriments es 
l’arenat de neteja o “Abrassive Grit Blasting”, consistent en l’impacte de partícules abrassives 
contra la superfície, tot augmentant la rugositat superficial i el despreniment de totes aquelles 
capes d’òxid presents en la mateixa, a més d’eliminar tot tipus de contaminats superficials. 

En la taula 4.1 podem observar els principals metodes de preparació superficial utilitzats en la 
neteja, desengreixament i obtenció del grau d rugositat requerit, de les superficies a èsser 
recobertes per processos de projeccó tèrmica. 

 
Neteja Superficial Obtencio de rugositats 

Vapor Degreasing Abrassive Grit Blasting 
Vapor Blasting Wet Abrassive Blasting 
Acid Pickling Machining/Threading 
Oven Backing Water Jet Blasting 
 Wire Brushing 
 Exothermic Self-Bonding Primer coatings 

Taula 4.1: Mètodes generals de preparació superficial per a preocesos de projecció tèrmica. 

4.2. Processos de projecció tèrmica. 

Segons el mètode de generació de calor utilitzat, els processos de projecció tèrmica poden 
clasificar-se bàsicament en tres grans families, tal i com pot observar-se en a Fig 4.3; aquells 
basats en mètodes de combustió, aquells basats en mètodes elèctrics i els basats en el 
plasma, tot i que en els últims temps ha aparegut una nova família de processos denominats 
com a mètodes de projecció en fred “Cold Sprayimg”. 
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On:  

FWS Flame Wire Spraying CAPS Controlled Atmospheric Plasma Spraying 

FPS Flame Powder Spraying AE/WS Atmospheric Electric/Wire Arc Spraying 

D-GUN Detonation Gun Flame Spraying CAE/WS Controlled Atmospheric Electric/Wire Arc Spraying 

HVOF Hight Velocity Oxy Fuel VPS Vacuum Plasma Spraying 

LPPS Low Pressure Plasma Spraying SPS Shroud Plasma Spraying 

HPPS Higth Pressure Plasma Spraying IPS Inert Plasma Spraying 

APS Atmospheric Plasma Spraying UPS Under Woter Plasma Spraying 

 
Fig 4.3: Clasificació dels procesos de deposiió per projecció tèrmica. 

4.2.1. Processos de projecció tèmica basats en mètodes de combustió.  

 

 

 

 

 
 
Thermal Spraying

Combustióon Plasma Electric 

Low Vel. High Vel. APS CAPS A E/W S CA E/W S 

FWS FPS D-GUN HVOF L-Vel. H-Vel. 

Vacuum Inert Under WaterShroud

Shroud Vacuum Inert 

HPPS 

SPS VPS LPPS IPS UPS 

Cold Spraying 
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Fig 4.4: Quadre esquemàtic d’una cambra de projecció de combustió [WWW1]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Fig 4.5:Requeriments generals d’un procés de projecció tèrmica de combustió (FPS). 

Low Velocity Flame Spraying. 

És el procés mes sencill de projecció tèrmica, podent utilitzar materials d’aport en forma de 
filferro (FWS), cable o bé pols (FPS). La pistola de projecció d’aquests processos operen 
mitjançant la introducció de material d’aport en forma de cable o pols en l’interior de la cambra 
de combustió. Aquesta flama és generalment de naturalessa oxi-acetilènica, degut a les 
elevades temperatures que aquesta permet; tot i que la utilització d’altres combustibles 
gasosos tals com el propà, gas natural, hidrògen i metil-acetilénic es perfectament factible. 

La flama de combustió fon la pols o bé l’extrem del cable segons sigui el cas, i propulsa les 
partícules foses cap al substrat per tal de formar el recobriment. El chorro de gas en combustió 
transporta les partícules foses i atomitzades fins la peça tractada i/o substrat. Les pistoles de 
projecció a la flama son rel·lativament barates, lleugeres i compactes, comparades amb 
d’altres processos de projecció. Comparat amb d’altres processos de projecció, no obstant, la 
velocitat de les partícules i les temperatures assolides són inferiors, produïnt-se 
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consequentment majors nivells de porositat, menors densitats de recobriment i de menor 
adherència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4.6:Requeriments generals d’un procés de projecció tèrmica de combustió (FWS). 

Es el mètode més simple de projecció a la flama, l’oxigen aspira la pols d’aport de l’interior 
d’un receptable adosat a la pistola de projecció i l’injecta a l’interior de la flama d’oxifuel. En 
algunes pistoles de projecció a la flama s’utilitzaen gassos inerts presuritzats per a transportar 
les pols procedents d’alimentadors externs fins a la flama de combustió. En aquesta clase de 
pistoles, l’aire o bé el gas inert presuritzat, incrementen la velocitat de les partícules 
projectades tot augmentant tant la densitat com l’adherència de la capa depositada, més de 
refrigerar el substrat. Quan s’utilitzen materials d’aport en forma de cable o filferro, es fa 
necessària la utilització de sistemes d’engranatges motoritzats per tal d’estirar o empenyer el 
material a través de la pistola fins a la flama de combustió. El gas comprimit, generalment aire, 
fleix al voltant de la flama, atomitzant el material que es va fonent en l’extrem del cable o 
filferro, propulsant el material fos o semifos damunt del substrat a recobrir. La tècnica de 
projecció tèrmica de flama “Flame Spraying” pot utilitzar qualsevol tipus de material en forma 
de pols que sigui capaç de fondre sota les temperatures assolides per la flama, compreses 
eproximadament entre els 4000 i els 5000ºF. El mètode de projecció tèrmica de flama que 
utiitzi material d’aport en forma de filferro pot utilitzar qualsevol tipus de material d’aport, 
generalment metalls que puguin ésser conformats en forma de cable. D’igual manera, aquelles 
ceràmiques susceptibles d’ésser conformades en forma de barra, de la mateixa forma que 
aquells polímers reforçats amb partícules conformats de la mateixa manera, poden ser 
projectats tèrmicament mitjançant tècniques amb material d’aport en forma de cable o (FWS) 
[WWW3]. A nivell general, la projecció a la flama s’utilitza per a la deposició de recobriments 
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i/o capes de metalls de baix punt de fusió, alietges de baix punt de fusió i diferents tipus de 
plàstics, entre d’altres. 

HVOF “Higth Velocity Oxy-Fuel”. 

La tècnica HVOF es una tècnica de projecció tèrmica avançada que utilitza elevats nivells 
d’energia cinética i un control exhaustiu de l’energía de sortida amb la finalitat de produïr 
recobriments de baixa porositat i amb nivells elevats d’adherència, a més d’acabats 
superficials d’alta qualitat i baixos nivells de tensions residuals. Les pistoles de projecció HVOF 
utilitzen principalment Kerosè, Propilè, Propà, Hidrògen i Oxígen sota pressió, accelerant els 
fluxes de gasos combustionat confinant-lo a través de canals refrigerats. Els materials d’aport 
en forma de pols són introduïts axialment a l’interior de la boquilla (injector) mitjançant la 
utilització de gasos portadors, on les partícules son arrosegades conjuntament amb els gasos 
de combustió confinats a altes presions. Els gasos experimenten una ràpida expansió a través 
de la boquilla durant la combustió oxigenada, accelerant d’aquesta manera les partícules foses 
a velocitats supersóniques (superiors als 4500 [ft/s]). S’ha demostrat que les elevades 
acceleracions experimentades pel gas produeixen; increments de densitat i adherència de les 
capes, així com la fina distribució de les posibles inclusions d’òxids en les capes. Els baixos 
nivells de tensions residuals permeten augments considerables de l’espessor de capa 
depositada, menor porositat de capa, menors continguts d’òxids així com majors nivells 
d’adherència.  

 

 

 

 

 

 

Fig 4.7: Quadre esquemàtic d’una cambra de projecció HVOF [WWW1]. 
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Fig 4.8: Requeriments generals d’un procés de projecció tèrmica de combustió (HVOF). 

Projecció per Detonació “D-Gun Spraying”. 

En el sistema de projecció tèrmica per detonació “D-Gun” s’utilitzen les energies procedents 
de les explosions provocades de barrejes gasoses Oxy-Fuel, en comptes de la utilització de 
flames com en d’altres tècniques, per tal de fondre, propulsar i finalment projectar les pols 
d’aport sobre la superficie del substrat arecobrir. La capa i/o recobriment resultant es dens, dur 
i firmement enllaçat (Adherència i Cohessió). 

Els recobriments i/o capes depositades mitjançant tècniques deprojecció tèrmica per 
detonació “D-Gun” s’han utilitzat amb carburs i aliatges metàl·lics amb la finalitat de 
desenvolupar sistemes úncs i específics de recobriment. 

4.2.2. Processos de projecció tèmica basats en mètodes plasma. 

Aquesta tècnica de projecció pot ser utilitzada amb un gran gamma de materials, fins i tot 
ceràmics, i amb un elevat rendiment. La utilització d’aquesta tècnica disminueix el risc de 
degradació tant del material de recobriment com del material del substrat, en comparació amb 
d’altres processos a elevades temperatures. En la figura 4.9 es mostra un esquema general 
d’una pistola de projecció per plasma, en la qual es poden apreciar dos elèctrodes, un càtode 
cònic situat en l’interior d’un ànode cilíndric. La pistola comença a funcionar quan es produeix 
un impuls de corrent que dona lloc a la formació d’un arc voltaic entre els dos elèctrodes, que 
es mantingut per una corrent estacionària d’elevada intensitat i d’un cert potencial. 
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Fig 4.9: Requeriments generals d’un procés de projecció tèrmica per plasma (APS). 

Els processos de projecció per plasma utilitzen generalment microones, radiofreqüències 
electromagnètiques, l’acoplament de camps inductius, així com arcs elèctrics de corrent 
contínua (CC) o de corrent alterna (AC), com a fonts d’energía per als plasmes tèrmics. El 
material d’aport, en forma de pols, es introduït (injectat) a l’interior de la flama de plasma de 
elevadísima temperatura, on es ràpidament escalfat i accelerat a grans velocitats. El material 
escalfat impacta sobre la superficie del susbstrat tot refrigerant-se ràpidament donant lloc a la 
formació de la capa i/o recobriment. Tècniques com la Projecció Plasma a baixa pressió 
“LPPS: Low-Pressure-Plasma-Spraying” o la Projecció Plasma al vuit “VPS: Vacuum-Plasma-
Spraying”, han donat lloc a la producció de recobriments de gran puressa, lliures de la 
presència d’inclusions d’òxids, amb densitats extremadament elevades i millores significatives 
en quant a les forçes d’enllaç (Adherència i Cohessió) es refereix. 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.10 :Quadre esquemàtic d’una cambra de projecció plasma [WWW1]. 

Avantatges i inconvenients de la Projecció Plasma en front d’altres tècniques de recobriment. 

• Avantatges: 

 La projecció de materials d’elevat punt de fusió degut a les elevades 
temperatures assolides pel procés. 

 La font de calor es inert, la qual cosa minimitza els fenòmens d’oxidació. 
 Elevada cohesió, adherència i densitat de recobriment com a resultat de les 

elevades velocitats de projecció assolides. 
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 L’elevada eficàcia en l’escalfament per plasma produeix un calentament eficaç 
de les partícules. 

 
• Inconvenients: 

 Tendència a la producció de recobriments porosos, excepte en la tècnica VPS. 
 Possibles variacions en quant a consistència i composició en el recobriment de 

substrats de gran superfície. 
 Presència de porositat deguda a la fusió incompleta de partícules, així com la 

presència de certs productes d’oxidació. 
 Pot produir la fusió i destrucció de carburs, com es el cas del Cr2C3-NiCr, cosa 

que no succeeix en d’altres processos com el HVOF. 

DC-Arc Plasma Spraying. 

Els processos de projecció plasma d’arc de corrent contínua o “DC-Arc Plasma Spraying” 
utilitza un  chorro “jet” de gas inert d’elevada temperatura, resultant de l’escalfament dels 
gassos inerts per l’acció d’un arc elèctric confinat. El chorro de gas inert escalfat creat per 
l’acció de l’arc-plasma s’expandeix, arrosegant les partícules del recobriment, escalfant-les i 
finalment, accelerant les partícules ja foses o bé semi-foses contra la superficie del substrat a 
recobrir donant lloc a la formació de la capa. L’elevat grau de fussió i les relativament elevades 
velocitats de projecció que adquireixen les partícules projectades proporcionen bones 
densitats, adherències i cohessions dels recobriment depositats. La utilització d’atmosferes 
controlades en la projecció per plasma, generalment mitjançant la utilització de gassos inerts, 
redueix el contingut d’inclusions d’òxids en la capa així com un millorament en quant a la 
densitat de les mateixes. La naturalessa de l’atmòsfera en la qual es realitzi la projecció influirà 
d’un mode decissiu en les propietats finals que presenti el recobriment.  

El procés de projecció tèrmica per plasma dut a tèrme correctament rep el nom de “Procés en 
fred” o Cold Process”, en relació al material del substrat al qual es recobreix, degut a que la 
temperatura del substrat pot mantenir-se o ésser mantinguda a nivells baixos durant el 
procéss; evitant danys, canvis i /o variacions metal·lúrgiques així com distorsions dimensionals 
del material del substrat. La pistola de projecció plasma inclou un ànode de coure i un càtode 
de wolframi, que estan refrigerats per aigua. El gas de plasma, (Argó, Nitrògen, Hidrògen o 
Heli) generalment, flueix al voltant del càtode i a través de l’ànode, que esta dissenyat en foma 
d’injector. El plasma s’inicia com a resultat d’una descàrrega d’alt voltatge que provoca una 
ionització localitzada i a la vegada, una trajectòria conductora que permet la creació d’un arc 
voltaic de corrent contínua entre l’ànode i el càtode. L’escalfament per resistència de l’arc 
provoca que el gas assoleixi temperatures extremadament elevades, es dissocï i s’ionitzi 
donant lloc al plasma.  

El material d’aport es transportat mitjançant un gas portador, i finalment injectat a la flama 
plasmògena mitjançant un injecto que pot estar en l’interior o en l’exterior de la boquilla. Un 
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cop injectades al plasma, aquestes partícules son accelerades tot fonent-se degut a l’elevada 
temperatura del plasma. El material fos, en forma de gotes, es propulsat cap a la superfície del 
substrat a recobrir, on es van acumulant i solidificant, donant lloc a la formació d’un 
recobriment compacte i d’elevades prestacions. El plasma, un cop creat, abandona l’injector 
de l’ànode en forma de flama neutre; en quant que el plasma no porta en si mateix cap tipus 
de corrent elèctrica, totalment diferent als processos de recobriment per plasma d’arc transferit 
en els quals l’arc s’extèn fins a la pròpia superficie del substrat. La utilització de gassos 
refrigerants al voltant de la boquilla de l’ànode, al seu torn refrigerada per aigua, essent a la 
vegada aquests gassos no-conductors, constrinyeix i localitza el plasma d’arc; elevant tant la 
seva temperatura com la velocitat de projecció. El material d’aport en forma de pols es 
introduït en l’interiao de la flama de plasma mitjançant un port d’alimentació extern, col·locat en 
les proximitats de l’injector de sortida de l’ànode. La pols, d’aquesta manera, es calentada i 
accelerada tant ràpidament que les distàncies de projecció poden estar compresses entre els 
25 i els 150 [mm]. 

Les tècniques de projecció plasma amb radiofreqüències i les tècniques de projecció plasma 
d’arc induït han estat utilitzades per a produïr els chorros “Jets” de plasma tèrmic que 
proporcionen capes denses de la majoría de materials, utilitzant partícules de tamany mes 
gruixut. Les partícules són arrosegades i accelerades pel fluxe del jet de plasma, les quals 
acceleran mes lentament a mesura que s’apropen a la sortida, resultant en un increment dels 
temps de residència de les partícules, i en un calentament volumètric molt mes uniforme, la 
qual cosa permet la utilització de pols d’aport de granulometries mes elevades. 

VPS: Vacuum-Plasma-Spraying” 

La tècnica de projecció tèrmica per plasma al vuit “VPS: Vacuum-Plasma-Spraying”, s’utilitza 
en aquelles aplicacions en les quals es requereixin recobriments amb certes exigències en 
quant a densitat, puresa, absència d’òxids i adherència, essent indispensable la projecció sota 
condicions d’atmosfera inert. En la tècnica de projecció plasma al vuit, la presència de gas 
Argò evita la reacció no desitjada entre l’atmosfera i el flux de plasma, el material projectat o el 
material del substrat. Com a resultat n’obtenim recobriments amb densitats mes elevades, de 
millor adherència i cohesió, i d’una estructura òptima.  

APS: Air-Plasma-Spraying” 

La tècnica de projecció tèrmica per plasma sota atmosfera d’aire “APS: Air-Plasma-Spraying”, 
el procés es realitza sota condicions atmosfèriques ambientals. Degut a l’efecte protector del 
plasma inert i als curts períodes de residència de les partícules en el mateix, les possibilitats 
de reacció entre la pols i l’aire son reduïdes. Les pols de metalls reactius i d’aliatges poden 
oxidar-se superficialment en mes o menys grau. L’elevada velocitat de solidificació i 
refredament dona lloc a que l’estructura de les capes deposades per plasma tinguin un gra 
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molt fi, la qual cosa dona lloc a una major resistència al desgast que no pas aquelles capes 
projectades per mètodes convencionals de combustió. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.11: Requeriments generals d’un procés de projecció tèrmica per plasma sota condicions 
d’atmosfera controlada (CAPS) [WWW3]. 

4.2.3. Processos de projecció tèmica basats en mètodes elèctrics. 

Wire-Arc-Spraying. 

Els processos de projecció tèrmica d’arc amb material d’oport en forma de fil o “Wire-Arc-
Spraying [WWW3]” utilizen una descàrrega d’arc elèctric de corrent contínua per tal de fondre 
de forma directa el electrodes de fil. A mesura que els electròdes consumibles, en forma de fil 
i/o filferro, van avançant automaticament fins a una determinada posició, s’inicia un arc voltaic 
com a resultat de l’aplicació d’un cert diferencial de potencial a través del pròpi fil. Arc que 
produeix la fusió de l’extrem del mateix que estrova sota l’ació d’un flexe de gas atomitzant, 
emprat per a atomitzar el material fos de l’extrem del fil en forma de fines partícules, ales quals 
accelerarà i projectarà cap a la superfície del substrat a recobrir. Les partícules generades pels 
processos de projecció per arc amb material d’aport en forma de fil tendeixen a presentar una 
distribució de tamany de partícules mes irregular i amb una major longitud mitjana de partícula, 
comparant-les amb els processos de projcció amb material d’aport en forma de pols.  
Generalment, la utilització de pressions de gas atomitzant baixes dona lloc a la formació de 
recobriments amb perfils mes rugosos, mentre que la utilització de pressions mes elevades 
produeixen textures superficials mes llises i lamel·les mes fines. El contingut d’òxids presents 
en els reobriments pot reduïr-se mitjançant l’augment del cabal d’entrada i utilitzant  Heli, 
Nitrògen o Argó, com a gas atomitzant.  
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Fig 4.12: Quadre esquemàtic d’una cambra de projecció per arc [WWW1]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig 4.13: Requeriments generals d’un procés de projecció tèrmica per plasma (AE/WS). 

Les principals avantatges que presenta la utilització de tècniques de projecció amb materials 
d’aport en forma de fil, comparant-les amb d’altres processos tecnologicosuperficials son, a 
nivell general: 

• Facilitat d’ús. 
• Fàcil aprenentatge. 
• Bona Transportabilitat. 
• Fàcil Manteniment. 
• Taxes de deposició elevades. 
• Obtenció de recobriments d’elevat espeçor. 
• Baixos costos operacionals. 
• Refrigeració dels substrats. 
• Baixos costos de consum. 

4.2.4. La projecció en fred o a baixa temperatura “Cold Spraying”. 

La projecció en fred o a baixa temperatura es una nova i emergent tecnologia de projecció que 
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pot depositar ràpidament gran quantitat de materials, i fins i tot materials compostos, a 
temperatures pròximes a la temperatura ambient, en atmósferes normals (aire) sense que es 
produeixin calentaments substancials ni del material ni del substrat. En aquests tipus de 
processos, el material en forma de pols es injectat en l’interior d’un jet supersònic de gas 
comprimit, impactant posteriorment aquestes partícules damunt la superficie del substrat a 
recobrir, amb una energía suficient com per a produïr deformacions plàstiques i la unió amb el 
material superficial i subsuperficial, anàlogament al procés de soldadura per detonació, tot i 
que a escala microscòpica. Amb taxes de deposició similars als de la majoría de processos 
tradicionals de projecció tèrmica, le projecció a baixa temperatura ofereix algunes avantatges 
potencials per a algunes aplicacions, que inclouen: 

• La reducció i quasi eliminació de fenòmens d’oidació i canvi de fase durant la 
deposició. 

 
• Densitats de deposició molt pròximes a les densitats teòriques del materials projectats. 

 
• Recobriments amb onductivitats elèctriques i tèrmiques inusualment elevades. 

 
• Nivells elevats de tensions residuals compressives el els recobriments depositats, 

bones davant fenòmens de fatiga. 

4.3. Camps d’aplicació dels recobriments per Projecció 
Tèrmica 

En els següents apartats es fa una descripció dels principals camps d’aplicacaició dels 
recobriments deposats per projecció tèrmica. 

4.3.1. Recobriments resistents a la fricció. 

El recobriment per projecció tèrmica de superfícies polides de coixinets permet, l’embebiment 
de partícules abrasives així com un cert grau de deformació que permetrà l’assentament de 
possibles desalineaments entre coixinets. Aquestes superfícies requereixen d’una adequada 
lubricació, essent alguns d’aquests recobriments bastat porosos, amb l’avantatge de que 
aquests porós actuen com a dipòsits de lubricant. Els recobriments amb aplicacions en el 
camp de les superfícies de coixinets mes comunament utilitzats inclouen els Bronzes 
d’Alumini, Bronzes de Fòsfor, metall blanc i els compostos d’alumini i bronze-Polímer. Els 
recobriments per a superfícies dures de coixinets, en aquelles aplicacions on no es necessari 
l’embebiment de partícules abrasives ni es requereix l’assentament del coixinet i la lubricació 
no es indispensable, i que busquen la’augment de la duressa i la millora de la resistència al 
desgast, inclouen cermets com ara WC-Co i CrC-NiCr, òxids ceràmics com el CrO i Al2O3, Mo, 
Ni, Cr, Co i diversos aliatges dures fèrrics.  
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4.3.2. Recobriments resistents a l’Abrasió. 

Idealment, els recobrimenst deposats per projecció tèrmica resistents a l’abrasió han de 
posseir una duresa molt superior a la de les superfícies d’unió o a les partícules abrasives. Els 
recobriments mes extensament utilitzats per a aquestes funcions inclouen els cermet com ara 
el WC-Co i CrC-NiCr (particularment per a lelevades temperatures, properes als 540ºC), 
aliatges NiCrSiB, òxids ceràmics com ara CrO i Al2O3, i diversos aliatges dures de Fe, Ni, Cr o 
Co. 

4.3.3. Recobriments resistents al Desgast. 

Els recobriments resistents al desgast produït pel repetit deslliçament, rodament, impacte o 
vibració, són deposats generalment amb elevats nivells de duresa i baixos continguts de 
tensions residuals de tracció. Els recobrimnts deposats per projecció tèrmica, aplicats a la 
resistència al desgast per fricció i a la fatiga superficial, mes extensament utilitzats inclouen 
cermets com ara WC-Co, CrC-NiCr, aliatges NiCrSiB, Bronzes d’Alumini, Aliatges CuNiId, i 
diversos aliatges durs de Fe, Ni, Cr o Co. 

4.3.4. Recobriments resistents a l’Erossió. 

La selecció d’un recobriment resistent al desgast erosiu depèn del tipus d’erosió i del grau de 
severitat de la mateixa. Per al tipus d’erosió per impacte sòlid, sota angles d’atac poc profunds 
o bé superficials, on el desgast es molt semblant al causat per l’abrasió, es requereix de capes 
d’elevada duresa. Per al tipus d’erosió per impacte sòlid, sota angles d’atac propers als 90º, la 
resistència de la capa esdevé de major importància. Per al tipus d’erosió per cavitació o per 
impacte líquid es mes necessari, en termes generals, recobriments amb una bona resistència 
a la fatiga superficial. Els recobriments deposats per projecció tèrmica mes extensament 
utilitzats per a la resistència contra l’erosió inclouen cermets com ara WC-Co i CrC-NiCr, 
aliatges no fèrrics, bronzes d’alumini, monel, òxids ceràmics com el CrO i Al2O3, i diversos 
aliatges de Fe, Ni, Cr o Co. 

4.3.5. Recobriments resistents a la Corrosió. 

Els recobriments deposats per projecció tèrmica son àmpliament utilitzats per a prevenir la 
corrosió d’una gran varietat de materials, conjuntament amb d’altres avantatges i/o propietats 
com ara la resistència al desgast. Els recobriments per projecció tèrmica destinats a la lluita 
contra la corrosió queden englobats entre grans grups: 

• Recobriments Anòdics: per a la protecció de substrats fèrrics i acers, l’aplicació de 
recobriments pràcticament es limita a la utilització de capes de Zn, Al i els seus 
aliatges. Quan s’apliques recobriments anòdics respecte al substrat, ens referirem a 
l’acció de protecció contra la corrosió en termes de “Protecció catòdica o bé Protecció 
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de sacrifici”. Els substrat a d’ésser catòdic i el recobriment actua com a ànode de 
sacrifici. El procés de metalització es un mètode excel·lent per a protegir el ferro i l’acer 
a qualsevol nivell, des de recobriments d’alta durabilitat fins a recobriments de baix 
cost econòmic competitius amb respecte als recobriments orgànics com ara les 
pintures.  

 
• Recobriments Catòdics: compren la deposició d’un recobriment metàl·lic catòdica 

respecte al substrat. Un acer inoxidable o bé un aliatge de Niquel pot actuar 
catòdicament respecte a un substrat d’acer, tot proveint-los d’una excel·lent protecció 
contra la corrosió. Existeix un gran ventall d’opcions en quant a substrats base acer, 
variant des de els acers inoxidables fins a materials mes exòtics com ara el Tàntal, 
proporcionant protecció contra ambients extremadament corrosius. No obstant, la 
principal limitació d’aquests tipus de recobriments resideix en el fet de tenir que 
proporcionar un barrera completa del substrat en front de l’ambient corrosiu, essent 
necessàries grans quantitats de material de recobriment. Si el substrat entra en 
contacte amb l’ambient, aquest passa a ser llavors l’ànode, accelerant-se 
dramàticament el procés corrosiu, derivant en el posterior despreniment del 
recobriment. Normalment, sempre es aconsellable el segellat d’aquest tipus de 
recobriments. Els processos que proporcionen els recobriments amb majors densitats 
són els processos HVOF, Plasma i la Metalització per fusió. 

 
• Recobriments Neutres: com en el cas del Al2O3 i CrO, les ceràmiques proporcionen 

una excel·lent resistència a la corrosió en front de la majoria d’ambients corrosius, tot 
excloent el substrat del contacte directe amb l’ambient. En termes generals, un 
recobriment neutre no accelerarà la corrosió del substrat tot i que el recobriment sigui 
permeable, tot i que s’ha d’evitar la corrosió en la zona interfàsica a fi efecte d’evitar el 
propi despreniment de la capa. Novament, sempre es aconsellable el segellat d’aquest 
tipus de recobriments. 

4.3.6. Recobriment d’Eines i Motlles. 
Els costos en concepte d’eines i de motlles en les operacions de conformació metal·lúrgica 
contribueixen de forma significativa als costos totals de la producció. Tot i les elevades 
inversions, el desgast dona lloc a la fallida prematura de troquels i motlles en la metal·lúrgia. 
La deposició de recobriments mitjançant la projecció tèrmica de materials resistents al desgast 
sobre els component dels motlles es propensa a augmentar la vida útil dels motlles d’una 
forma econòmica. Un exemple d’això seria el recobriment per projecció tèrmica i el posterior 
tractament tèrmic amb infrarojos dels recobriments de CrC. D’altres materials de recobriment 
que augmenten la durabilitat dels motlles inclouen; materials metàl·lics d’elevat punt de fusió 
de coneguda resistència al desgast i a la fatiga, materials resistents a l’oxidació coneguts pels 
seus extrems nivells de resistència al desgast, i materials resistents a l’oxidació que 
proveeixen de protecció en ambients d’elevada temperatura on el desgast i l’oxidació son 
factors limitats de la durabilitat dels útils. 

4.3.7. Restauració Superficial. 

La projecció tèrmica es un procés industrial establert per a la preparació i restauració 
superficial de components metàl·lics. Els beneficis proporcionats per aquesta aplicació 
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inclouen baixos costos, augment del rendiment enginyeril i/o de la durabilitat (vida útil) dels 
components. A mes de les aplicacions originàries d’aquests equipaments, aquest tipus de 
recobriments s’utilitzen per a la reparació de components danyats i desgastats en servei, i per 
a redimensionats dimensionals dels mateixos. La restauració de coixinets i rodets de laminat 
desgastats són alguns dels clars exemples d’aplicació dels recobriments per projecció tèrmica 
dins el camp de la restauració de components. Sovint son necessàries operacions posteriors 
de granallat per tal de polir i ajustar les superfícies tractades dins de les toleràncies apropiades 
i/o especificades.  

4.3.8. Recobriments Dialèctics. 
Les indústries aerospacial, automobilística i electrònica son les indústries que mes utilitzen els 
recobriments ceràmics dialèctics. Els recobriments dialèctics son o bé pur òxid d’alumini Al2O3 
o bé Espinela. En ambdós casos poden crear-se recobriments de gran densitat capaços de 
resistir milers de volts depenent del espessor del propi  recobriment. 

4.3.9. Recobriments antiadherents. 

Els recobriments antiadherents deposats per projecció tèrmica utilitzen una matriu, 
impregnada amb un agent antiadherent generalment Tefló o bé Silicona. Aquests tipus de 
recobriments s’utilitzen per a proporcionar a cert components de les característiques 
deslliçants i antiadherents així com de resistència al desgast. Les indústries que mes utilitzen 
aquests tipus de recobriments antiadherents son aquelles relacionades amb la manufacturaria 
de plàstics, adhesius, gomes i productes comestibles.  

4.3.10. Recobriments per a aplicacions en els camps de tracció i transmissió. 

Els recobriments deposats per projecció tèrmica son molt utilitzats en els camps de la 
transmissió i de la tracció, com per exemple en el recobriment de rodets en les indústries del 
paper i de la impressió per tal de gravar i treballar el paper. Degut al fet de que la tracció d’un 
recobriment depèn substancialment del grau de rugositat superficial del mateix, pot utilitzar-se 
quasi qualsevol material per a elaborar aquestes capes. En la majoria d’aplicacions on es 
requereixi la utilització d’aquests recobriments també es requereix d’una gran resistència al 
desgast; essent els carburs, acers inoxidables i aliatges de Niquel, els materials mes utilitzats 
per a la seva elaboració. 

4.4. Aplicacions Industrials de la projecció tèrmica. 

Els recobriments deposats per tècniques plasma i de projecció operen en una amplia gamma 
d’indústries, amb requeriments en quant a volum productiu que disten, des de aplicacions 
específiques fins a produccions senceres rondant produccions de milers de components 
anuals. Els recobriments deposats per projecció tèrmica estan estenent la seva utilització 
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sobre tot l’espectre industrial, essent els sectors amb major incidència i projecció els 
comentats a continuació: 

• Aerospacial 
• Automobilístic 
• Biomèdic. 
• Processament químic 
• Elèctric i electrònic 
• Motors diesel d’elevades prestacions 
• Petroquímic  
• Gas 
• Generació de pols 
• Paperera 
• Siderúrgia 
• Tèxtil 

4.4.1. Indústria Aerospacial. 

Com a una de les primeres indústries en adoptar completament els recobriments deposats per 
projecció tèrmica en el disseny de precisió de components enginyerils, les aplicacions 
aerospacials han estat el focus de activitat de la gran majoria de companyies del sector. 

Existeixen mes de cent aplicacions específiques de recobriments deposats per projecció 
tèrmica en el camp de les turbines de motors aerospacials, sense els quals aquests motors no 
podrien operar als nivells exigits actualment. Aquests recobriments funcionals son utilitzats de 
forma estesa per tot el motor, fins i tot en ambients sotmesos a temperatures extremadament 
elevades.  

Entre les aplicacions més comunes dins d’aquest sector, destaquen les següents: 

• Control de desgast (fricció, impacte, desplaçament..). 
• Control de corrosió. 
• Barrera tèrmica (eficiència tèrmica) Fig 4.14. 
• Oxidació. 
• Sulfuració. 
• Control de posició (pandeig, alabeig..). 
• Restauració dimensional. 

Actualment, els processos de deposició de recobriments per projecció tèrmica estan 
acostumats a tractar components de geometries complexes, i són les pròpies companyies, 
com ara Rolls Royce, Westinghouse, Macdonald Douglas..etc., les que desenvolupen nous 
recobriments així com nous processos de control de qualitat.  
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Fig 4.14: Aplicació de recobriments per projecció tèrmica en Turbines aerospacials. 

4.4.2. Indústria Automobilística. 

La indústria del transport busca constantment millores en quant a comportament i valor 
enginyeril. La aplicació d’aquests recobriments dins del sector varia des de simples 
components automobilístics Fig 4.15, tot passant per vehicles elèctrics d’última generació, fina 
a aplicacions en la fórmula 1 “F-1”. Mitjançant la utilització dels materials més recents i de les 
tecnologies automatitzades d’última generació, poden obtenir-se volums de producció 
extremadament elevats a baix cost unitari.  Provenint inicialment de la indústria aerospacial, 
els recobriments desgastables aporten un excel·lent control de posició i separació, resultant-ne 
una millora substancial tant en el rendiment com en el comportament dels turbocompressors 
Fig 4.16. Els recobriments ceràmics, desenvolupats com a barreres tèrmiques, protegeixen als 
nous aliatges lleugers emprats per a la fabricació d’aquests dispositius en front les elevades 
temperatures generades durant l’operació de frenat, com és el cas dels discs de fre Fig 4.17.  

 

 

 

 
Fig 4.15: Recobriments Barrera tèrmica en motors d’aliatges lleugers [WWW4]. 

 

Figura 4.16: Turbocompressors [WWW4]. 
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Figura 4.17: Discs de fre [WWW4]. 

4.4.3. Indústria Biomèdica. 

Els processos de projecció tèrmica i particularment els processos de projecció plasma, 
ofereixen un sistema mitjançant el qual poden produir-se recobriments “bioactius” i 
“biocompatibles”. Els materials més utilitzats per a aquestes aplicacions inclouen als aliatges 
de Ti, aliatges Cr-Co i Hidroxiapatita (HA). Els metalls projectats tèrmicament permeten 
establir un enllaç entre l’implant i el teixit circumdants, tot afavorint la transmissió d’esforços 
entre ambdós sistemes. La addició de material bioactiu, com en el cas de la ja esmentada 
Hidroxiapatita (HA), promou a més el creixement ossi accelerat. D’entre els implants més 
comunament recoberts mitjançant processos de projecció tèrmica destaquen els següents: 
Implants femorals Fig 4.18, Acetàbuls protèsics, Pròtesis de genoll i Implants dentals. 

Una de les premisses d’aquest sector es l’anomenada “qualitat total”, indispensable en 
aplicacions biomèdiques, que obliga als processos de projecció tèrmica a treballar sota 
condicions  d’atmosfera controlada. 

 

 

 

Fig 4.18: Aplicació de recobriments per projecció sobre Pròtesis de cadera [WWW4]. 

4.4.4. Indústria Química (Processament). 

Els components presents en la indústria química estan exposats generalment a múltiples i 
combinats mecanismes de corrosió, erosió, desgast ..etc. Tot i que l’atac químic pot ésser 
previngut dins d’uns límits mitjançant una simple selecció del material base més apropiat, 
l’erosió causada per partícules solides en suspensió en medi líquid i/o gasos pot esdevenir un 
seriós problema.   
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Fig 4.19: Recobriment de conductes de canalització Química [WWW4]. 

Els components que típicament pateixen desgast sota aquestes condicions, molt sovint 
altament agressius, com ara eixos i bombes Fig 4.19, necessiten de la identificació exacta tant 
de l’ambient de treball com dels fenòmens involucrats en servei, per tal de poder, d’aquesta 
manera, seleccionar el recobriment idoni per a cadascun dels casos. Els recobriments poden 
polir-se per tal de mantenir la superfície correctament segellada. A més de l’aplicació sobre 
components nous, molt sovint s’efectuen treballs de recuperació i/o restauració sobre 
components vells d’elevat valor econòmic. Els tancs i dipòsits de processament químic solen 
estar subjectes a corrosió química. Els costs associats a l’elaboració d’aquests dipòsits de 
grans dimensions, amb materials resistents a les substàncies químiques, solen ser molt 
significatius. Els recobriments deposats per projecció tèrmica són els econòmicament més 
efectius i, amb l’immens ventall de materials disponibles en l’actualitat, es del tot viable 
projectar el dipòsit amb capes de segellat que oferiran una excel·lent resistència en front dels 
productes químics continguts en el seu interior.  

4.4.5. Indústria Elèctrica i Electrònica. 

Degut al fet de que la majoria dels processos de projecció tèrmica utilitzen materials en forma 
de pols com a materials d’aport i, pràcticament qualsevol material es susceptible d’ésser 
conformat en forma de pols, existeix un nombre quasi infinit de recobriments i de capes 
compostes disponibles actualment. Els beneficis de la projecció tèrmica en el camp de 
l’electrònica i l’electricitat estan començant a ésser explotats. A destacar el fet de que els 
components poden ser recoberts per tal de proporcionar els nivells exactes de conductivitat 
que siguin requerits en servei. Les aplicacions d’aquests components poden dividir-se en dos 
camps principals: 

• Capes conductores: típicament formades per coure, alumini i zenc, entre d’altres 
materials. Poden crear-se precisos esquemes conductius, de gran importància en el 
sector del circuits, mitjançant tècniques d’emmascarat. Aquests recobriments poden 
ser deposats sobre una gran varietat de substrats com ara fibres de carboni, polímers 
reforçats amb vidre i gran nombre de polímers.  

• Capes aïllants: típicament formades per ceràmiques pures, com ara l’òxid d’alumini i 
l’òxid de titani. Al igual que amb les capes conductores, cal destacar el fet de que els 
components poden ser recoberts per tal de proporcionar els nivells d’aïllament exactes 
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que siguin requerits en servei Fig 4.20. 

 

 

 

Fig 4.20: Recobriments aillants sobre components elèctrics (Bobines) [WWW4]. 

4.4.6. Motors diesel d’elevades prestacions. 

Els motors diesel d’elevades prestacions estan sotmesos a grans nivells d’erosió i desgast. 
Això es degut a la combinació d’efectes com ara elevades temperatures de combustió, fuel i/o 
combustibles de baixa qualitat i a la variabilitat de fortes càrregues a les quals els esmentats 
motors estan sotmeses. Aquests motors, com es el cas de les locomotores de tren, motors 
nàutics i transport terrestre pesat, estan incrementant la utilització de recobriments deposats 
per projecció tèrmica per tal d’augmentar el seu rendiment, comportament, funcionalitat i 
viabilitat.   

 

 

 

Fig 4.21: Recobrment de vàlvules de motors diesel d’elevades prestacions. 

4.4.7. Indústria Petrolera i del Gas. 

Amb les millores en quant a productivitat com a constant punt de mira, la durabilitat, la fiabilitat 
i un temps reduït de parada són els principals aspectes a tenir en compte en aquest tipus 
d’indústries. Els recobriments deposats per projecció tèrmica han treballat estretament amb les 
indústries de l’exploració, perforació i processament Fig 4.22, tot proporcionant solucions a 
mida per a aplicacions molt diverses, com ara vàlvules, puntes de trepant, bombes, bieles de 
compressor i components hidràulics entre d’altres. 

Aquestes indústries requereixen de la utilització dels recobriments enginyerils de més elevada 
qualitat, essent típicament utilitzats els recobriments HVOF, degut als elevats valors de 
densitat i adherència que els permeten operar sota les condicions més extremes de pressió, 
erosió, corrosió, abrasió....etc. aquests recobriments poden ser mecanitzats per tal de conferir-
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los l’acabat superficial idoni per a les especificacions més exigents del mercat. 

 

 

 

Fig 4.22: Recobriment de canalitzacions i estructures submergides de plataformes 
petrolíferes. 

4.4.8. Indústria Energètica. 

Moltes de les aplicacions englobades dins de la indústria energètica han derivat de la indústria 
aerospacial, com per exemple els processos HVOF que han estat utilitzats per a crear 
recobriments gruixuts resistents a l’oxidació sobre pales de turbines i d’injectors Fig 4.23. 
D’entre les aplicacions més conegudes dins d’aquest sector cal destacar-ne les següents: 

• Generadors de potència. 
• Aplicacions a elevades temperatures. 
• Tubs de calderes. 
• Ventiladors i/o ciclons. 
• Turbines de vapor 

Al igual que les turbines de gas i de vapor, d’altres mètodes de generació d’energia donen lloc 
a la creació d’ambients on els components estan sotmesos a corrosió i erosió a elevades 
temperatures, abrasió per partícules fines i desgast generalitzat. S’han desenvolupat diversos 
recobriments deposats per projecció tèrmica amb la finalitat de combatre aquests efectes, la 
projecció plasma d’aliatges de Ni-Cr per a combatre la corrosió, recobriments ceràmics per a 
combatre l’abrasió amb partícules fines i els recobriments de carburs per a combatre el 
desgast per fricció i lliscament.  

 

 

           

                        

Fig 4.23: Recobriments barrera tèrmica (conductes de transició) MCrAlY aplicat per HVOF. 
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4.4.9. Indústria Paperera i d’Impressió. 

La naturalesa fibrosa dels productes de paper poden crear problemes d’abrasió fet que, 
juntament amb l’acció dels additius químics, poden generar grans problemàtiques en les 
zones d’unió entre superfícies en contacte. Els rodets son recoberts generalment amb 
materials resistents al desgast per tal de combatre aquests efectes i, de igual manera que en 
el cas dels rodets, la ganiveteria quirúrgica, ganivets i guies, pateixen abrasió Fig 4.24. Els 
recobriments també s’utilitzen per a la retenció de tinta, proporcionar qualitats adequades i 
proporcionar moviment d’arrossegament per fricció.  

 

 

 

Fig 4.24: Rodet recobert amb WC per a proporcionar un acabat emmirallat. 

Els rodets inoxidables per exemple, utilitzen les propietats úniques de l’òxid de crom projectat 
tèrmicament, per a millorar-ne el comportament en front el desgast. El color fosc i l’elevada 
densitat d’aquest recobriment els permeten d’ésser gravats amb tècniques làser.  

4.4.10. Indústria Siderúrgica. 

Operant actualment en totes les divisions del sector de la foneria del processament del metall, 
els recobriments deposats per projecció tèrmica ofereixen tot tipus de solucions en 
consonància amb els requeriments exigits en cada aplicació. La gamma de recobriments 
funcionals existents ofereix un cost efectiu i una solució ràpida al constant increment de les 
problemàtiques derivades del desgast en la indústria. D’entre el ventall d’aplicacions 
englobades dins d’aquestes indústries, les més exteses dins del sector són les següents: 
Rodets (tant les superfícies com els eixos del mateixos), Aplicacions a elevades temperatures, 
Guies, Dipòsits d’emmagatzematge i reparació o bé restauració dimensional. 
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5. Projecció Tèrmica HVOF 

5.1. Introducció  

M.U. Schoop es considerat el primer investigador que va pensar en la posibilitat d’obtenir 
recubriments mitjançant la projecció partícules fines atomitzades. Tal i com reconeix el pròpi 
Dr. Schoop, aquesta brillant idea se li va ocorrer jugant amb el seu fill, tot llençant petits 
perdigons de plom contra una paret emprat un sencill canó de joguina.  

El primer sistema de projecció per flama amb material d’aport en forma d pols metàl·lica fou 
desenvolupat pel pròpi Dr. Schoop al voltant de l’any 1910, i el primer sistema de projecció 
amb material d’aport en forma de cordó o filferro fou introduït el 1912. 

Els primers equips de projecció es van comercialitzar a França i a Alemanya. L’any 1924 els 
equips alemanys foren exportats als EEUU a través de la companyia “Metallizing Co”. Els 
primers textos sobre l’obtenció de recobriments daten del 1926 i foren escrits en llengua 
anglesa i publicats per Turner & Budgen, amb una extensa revisió realitzada per Rollason & 
Budgen el 1939, essent finalment completats per W.E. Ballard l’any 1963. 

Al voltant de l’any 1955 Poorman i Cia. Desenvolupen la tècnica de Projecció per Detonació, 
que seria ràpidament absorbida per la companyia “Union Carbide Corporation”, promotora del 
avenços més importants en aquest camp. Paral·lelament, el procés de Detonació fou 
desenvolupada a la URSS al voltant dels anys 60 per el grup de treball del científic G.V. 
Samsonov.  

La contínua evolució d’aquestes tècniques així com la creixent demanda en quant a propietats 
del recobriments porten a l’aparició, a finals dels anys 70 i principis dels 80, de la tècnica 
denominada avui en dia com a HVOF (High Velocity Oxygen Fuel). Els principals treballs foren 
realitzats per la universitat “Thayer School of engineering de Hanover i pel Browning 
Engineering de West Lebanon, comercialitzant la nova pistola de projecció sota el nom de Jet-
Cote.  

Es al voltant de l’any 1988 quan es fomenta un ràpid desenvolupament de les tècniques d’alta 
velocitat així com el naixement d’empreses que posen al servei de la indústria diferents equips, 
tot i que tots ells basats en el mateix principi; Diamond-Jet (Metco), Top Gun (Miller), entre 
d’altres.  

Des de aquest punt es comença a parlar de recobriments amb propietats molt diferents als 
obtinguts mitjançant d’altres tècniques de projecció, començant-se a parlar d’una tècnica 
capaç d’ampliar en gran mesura el camp de la projecció tèrmica, amb la producció de 
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recobriments que es caracteritzen per: 

• Un nivell molt baix de porositat (Porositat < 1%). 
• Nivells mínims d’oxidació. 
• Una bona adherència (Adherència > 70 N/mm2). 
• Possibilitat de deposar grans espessors (Espessors de fins a 1.5mm). 
• Eficàcies molt elevades (Efic. ≅ 60%). 
• Grans acabats superficials (Ra .≅ 0.3 µm). 

5.2. Fonaments de la tècnica HVOF. 

Els processos de projecció tèrmica son capaços de transferir al material a ésser projectat prou 
energía (cinética i tèrmica), a fí d’obtenir la formació de recubriments compactes mitjançant la 
aportació de fines gotes del material fos, atomitzat i posteriorment propulsat, damunt d’un 
substrat de projecció.  

El comportament del material a projectar i les propietats del recobriment resultant depenen, en 
gran mesura, de la transferència d’energia que es produeix durant la projecció entre els gasos 
de combustió i el material projectat.  

Fig 5.1:Localització del procés HVOF dins l’arbre de processos de la tècnica de projecció 
tèrmica. 

Com qualsevol altre procés de projecció tèrmica, el procés HVOF te com a objectiu la 
transferència d’energia cinètica i tèrmica entre la flama de combustió i les partícules o els 
agregats de pols amb el màxim grau d’eficàcia. El tipus d’influència que desenvolupen 
cadascuna d’elles dins del camp de la projecció tèrmica es fonaments en dues components: 
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• La component Tèrmica: que permet la deformació de les partícules tot seguint un 
model de fluència plàstica per a sòlids, model que resulta d’especial interès en 
processos que es desenvolupen en condicions de temperatures elevades. La 
combinació de plasticitat, fluïdesa i velocitat han de ser suficientment òptimes per 
tal de convertir les partícules en una fines lentícules capaces d’adaptar-se a la 
topografia de la superfície a ésser recoberta. 

• La component Cinètica: que va encaminada a una doble finalitat, per una banda 
la de suplir i/o actuar com a força mecànica per a la deformació de les partícules 
un cop hagin assolit la superfície del substrat, i per una altra banda, la de 
transformar la resta d’energia cinètica acumulada en el moment de l’impacte en 
energia calorífica, incrementant la temperatura, de forma localitzada,  en els punts 
d’unió substrat-recubriment i recubriment-recubriment, cosa que facilitarà una millor 
unió en tots els aspectes (adherència, cohesió, porositat..). 

Les elevades temperatures assolides durant el procés de projecció potencien la transferència 
tèrmica de manera suficient com per a fondre total o parcialment el material de projecció. Es 
necessari considerar que continuant en la mateixa direcció, un increment excessiu o 
incontrolat de la temperatura pot donar lloc a fenòmens de vaporització, descomposició y 
fragmentació de les partícules, fenòmens que han d’ésser degudament controlats i evitats en 
la mesura del possible.  

El principal paràmetre que diferencia  a la projecció tèrmica de alta velocitat de la resta de 
tècniques e projecció a la flama convencionals es la potència de combustió. Comparativament, 
la tècnica HVOF requereix d’un caudal màssic de gasos de combustió sis vegades superior a 
l’emprat en les tècniques convencionals de projecció a la flama, caudals que han d’esser 
evacuats per canons de projecció de dimensions molt similars. Aquesta diferència fonamental 
es manifesta en forma d’una acceleració violenta dels gasos de combustió, produïda per la 
consequent detonació i el ràpid augment de la pressió en l’interior de la càmbra de combustió.  

5.3. Propietats de la projecció HVOF. 

En comparació amb els procediments de projecció tèrmica de flama, la projecció HVOF 
aporta: 

• Una major densitat d’energía, de 3 a 5 vegades superior. 
• Una velocitat de projecció màxima molt superior, fins a 10 vegades superior. 

En comparació amb els procediments de projecció tèrmica de plasma, la projecció HVOF 
aporta: 
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• Una menor temperatura màxima de projecció, de 3 a 5 vegades inferior. 
• Una major velocitat de projecció, de 3 a 5 vegades superior. 

D’altra banda, s’assoleixen velocitats de projecció molt elevades, que conseqüentment 
comportaran temps de residència dins la flama inferiors, provocant tant una minimització dels 
fenòmens d’oxidació com majors nivells d’energia cinètica en el moment de l’impacte de les 
partícules projectades tot produint una reducció important dels nivells de porositat. 

Les principals avantatges de la utilització d’elevades velocitats de projecció son: 

• Reducció de les reaccions de degradació tèrmica al reduïr el temps d’exposició a la 
flama. 

• Calentament més uniforme y eficient degut a les elevades microturbulències. 
• Reducció i minimització del contacte amb l’atmòsfera ambiental 
• Menors temperatures en comparació amb d’altres processos de plasma. 
• elevada energia cinética capaç de produïr elevades adherències entre el substrat i el 

recobriment. 

5.4. Descripció de la Tècnica HVOF. 

El procés de projecció tèrmica d’alta velocitat es fonamenta en una reacció interna de 
combustió per tal de generar velocitats supersòniques dels gasos que intervenen en la 
reacció, assolint velocitats de fins a l’ordre de 4 a 5 vegades superior a la del só, depenent de 
la tècnica utilitzada. La combinació de l’elevada pressió de la cambra (>4bar) i l’important flux 
d’entrada de gasos comburents (>100 l/min en alguns casos) generen aquestes elevades 
velocitats i temperatures de combustió per damunt dels 2800ºC. El material a projectar 
s’introdueix en forma de pols tot mitjançant l’acció d’un gas portador, normalment gasos inerts 
com ara Argò o Nitrogen, i de forma axial a l pistola de projecció.  

Els gasos que intervenen en la combustió poden ser de diversa naturalesa, la qual cosa 
condiciona el poder energètic de la reacció i per tant el disseny específic de la pistola de 
projecció. Des de Acetilè, querosè, propà, passant per l’Hidrogen i el Metilacetilè-propadiè 
(MAPP), barrejats amb oxigen, proporcionen temperatures de combustió diferents. 

La ignició del procés de combustió s’inicia mitjançant l’acció d’una petita flama, produïda 
normalment per la combustió d’oxigen i hidrogen, o bé per l’acció d’una guspira produïda de 
forma natural o bé automàtica. El flux de gas comburent i d’oxigen es controla mitjançant 
l’acció de cabalímetres de gasos, mentre que la velocitat d’entrada de la pols d’aportació es 
realitza elèctricament. La distància entre la pistola de projecció i la peça que ha de recobrir-se, 
més coneguda com a distància de projecció, sol ser variable. Les elevades velocitats de les 
partícules projectades, permeten la obtenció de bons recobriments treballant amb distàncies 
de projecció majors que per a qualsevol altre tècnica de projecció tèrmica. 
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5.5. Variables del procés HVOF 

El procés de projecció tèrmica HVOF basa la seva eficàcia en la projecció de les partícules de 
pols en estat fos, total o parcialment, sobre un substrat en el que es refreden, solidifiquen i 
formen les successives capes del recobriment. La combinació de una temperatura suficient i 
una velocitat elevada es la clau de l’eficàcia del procés.  

La qualitat del recobriment obtingut dependrà, en major o menor grau, de les variables del 
procés que afecten les condicions en que les partícules arriben a la superfície del substrat [2], 
[3], [4], [5], [6]. D’entre les variables que afecten a la qualitat dels recobriments finals cal 
destacar les següents: 

• Característiques fisico-químiques de la pols de projecció. 
La forma, mida i distribució de les partícules de pols. 
 

• Sistema d’alimentació del material d’aport (pols). 
 
• L’estat superficial del substrat. 

Grau de netedat i de rugositat superficial del substrat a recobrir. 
 

• Distància de projecció 
La distància entre la pistola de projecció i el substrat. 
 

• Gasos de projecció. 
Naturalesa i cabal dels diferents gasos presents en el procés de projecció.  
 

• Desplaçament relatiu Pistola-Substrat. 
La velocitat relativa entre la (pistola de projecció – substrat. 

5.5.1. Característiques fisico-químiques de la pols de projecció 

El comportament final dels recobriments HVOF està fortament lligada al tipus de 
microestructura final que presentin, que depèn al seu torn, tant de les característiques de la 
pols d’aport inicial emprada per a la formació dels mateixos recobriments com dels paràmetres 
de deposició utilitzats [7]. Les característiques més importants que representen a la pols de 
partida a nivell de partícules individualitzades son les següents: 

 
• Morfometría (Tamany) de la pols: En termes generals ens referim al diàmetre de la 

partícula, en partícules esfèriques, i als diàmetres equivalents per a partícules d’altres 
geometries.  

 
• Morfologia (Forma) de la pols: La forma de la partícula depèn en gran mesura del 

procés de fabricació i s’expressa normalment com a la desviació respecte a una esfera 
 de idèntic volum o mitjançant relacions entre la longitud, amplada i espessor de la 
partícula.  
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• Densitat: La densitat d’una partícula de pols no és necessàriament idèntica a la del 

material a partir de qual ha estat manufacturada. Això pot ésser deguda ala porositat 
interna del material o a cavitats.  

• Superfície: Les reaccions entre els gasos de projecció i les partícules de pols s’inicien 
en la superfície d’aquestes. Així dons l’àrea d’aquesta superfície en relació amb el 
volum de la partícula es un factor a tenir en compte alhora de seleccionar els 
paràmetres de projecció. Partícules llises i esfèriques requereixen una major quantitat 
d’energia per a la seva fusió que no pas partícules de forma irregular, poroses o 
aciculars. 

 
• Microestructura: Les partícules de pols poden ser monocristalines o bé policristalines, 

estant en el segon cas tant la forma, com la mida i la orientació d’aquests cristalls, 
relacionades amb el mètode de fabricació.  

 
• Capa superficial d’òxid: Depenent del mètode de fabricació, les pols metàl·liques 

poden contenir des de unes poques parts per milió fins a algunes unitats de 
percentatge en pes d’oxigen, que pot estar present tant en la superfície com en 
l’interior de la partícula. En ambdues situacions poden afectar a la temperatura de fusió 
de la pols, la fluïdesa o a les característiques de mullabilitat i afectar a la qualitat del 
recobriment en termes de duresa, adherència, fragilitat, etc. 

D’entre les quals destaquen, per la seva importància, la densitat, la capacitat calorífica, la 
temperatura de fusió i la conductivitat tèrmica de la pols, per una banda, i la mida, forma i 
distribució per una altra banda, entre moltes d’altres. La densitat de la pols determina en gran 
mesura el comportament en vol de les  partícules projectades, l’acceleració i la desacceleració 
tant en l’interior com en  l’exterior de la pistola, presentant majors valors d’ambdós valors quant 
mes reduïda sigui la densitat de la mateixa. Efecte que pot ésser controlat amb d’altres 
paràmetres com la distància de projecció i/o amb els cabals dels gasos de projecció. 

Les propietats tèrmiques del material d’aport en forma de pols determinen de forma directa la 
facilitat o dificultat d’escalfament així com els diferents processos tèrmics que s’espera tinguin 
lloc durant la seva projecció. Una elevada capacitat calorífica  de la pols suposa la necessitat 
d’augmentar l’intercanvi de calor entre el fluid i les partícules projectades, aconseguint-se 
fàcilment tot augmentant el temps de contacte entre el fluid i la pols. Temperatures de fusió 
elevades així com baixes conductivitats tèrmiques de les partícules de pols, necessiten de 
igual manera temps elevats de contacte entre fluid i pols.  

La morfología (forma) i la morfometría (mida) de la pols de projecció són les responsables 
directes tant de les condicions d’alimentació de la pols a la pistola com de l’intercanvi de calor 
de les partícules amb el flux calent dins de la cambra de combustió i durant la projecció. La 
forma de les partícules de pols es la principal responsable de la fluïdesa de la pols en 
l’alimentació de la pistola i en la homogeneïtat de la transmissió de calor, essent preferibles les 
morfologies arrodonides (esferoidals) en front d’aquelles més irregulars i anguloses. 
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La mida de les partícules de pols influirà en gran mesura en el fenomen de l’intercanvi de 
calor. A major mida de partícula major haurà de ser el temps de residència necessari per a 
fondre-les. Una major dispersió de mida de partícula de pols provocarà una falta 
d’homogeneïtat en l’estat en que aquestes arribin al substrat tot provocant problemàtiques 
entorn a l’adherència. A més, una dispersió de mida de partícules elevades provocarà 
dificultats en quant a fluïdesa en el procés d’alimentació .  

En general, les partícules fines són accelerades i escalfades bruscament, donant lloc a 
possibles fenòmens d’evaporació (sobretot en espècies amb baixes temperatures de 
sublimació o per a espècies amb òxids d’elevada volatilitat), o bé a fenòmens de decarburació 
i/o oxidació extensius, donant lloc a un mal comportament posterior a desgast. A més, les 
partícules fines presenten una gran tendència a presentar fenòmens d’aglomeració que poden 
derivar en una nul·la fluïdesa de la pols.   

En general, les partícules gruixudes no pateixen processos dràstics ni de caràcter tèrmic ni 
mecànic, cosa que pot derivar igualment el valors baixos d’adherència de les capes 
deposades, degut a que l’interior de les partícules pot restar inalterable durant la projecció, 
presentant valors de deformació plàstica insuficients al impactar d’amunt la superfície 
projectada. 

La combinació de partícules fines i gruixudes en els processos de projecció HVOF resulta del 
tot inadequada respecte a les propietats dels recobriments obtinguts, derivat de la mala 
alimentació de la pols en vers la pistola de projecció. 

En el cas de que efectuem la projecció tèrmica HVOF amb pols en forma d’agregats, la midai 
la forma d’aquests agregats afecten essencialment en l’estat tèrmic de les partícules durant la 
projecció tèrmica. Una distribució homogènia de mides d’agregats en la partícula així com una 
bona dispersió dels mateixos en l’interior de la matriu metàl·lica comporta generalment bones 
propietats dels recobriments resultants.     

5.5.2. Sistema d’alimentació del material d’aport (pols). 

La quantitat de pols que s’alimenta a lacàmbra de combustió influirà, per un cató en l’espessor 
de cadacuna de les capes de que es compossarà el recobriment, i per un altre cantó influirà en 
la continuitat de la projecció de la pols. Alimentacions de pols excessives poden provocar la 
sobre alimentació en la càmbra de combustió, derivant en el calentament ni homogeni ni 
suficient de les partícules de pols. Alimentacions insuficients de pols poden produïr 
intermitències en la projecció, derivant en la presència de defectes en el recobriment.  
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5.5.3. Estat superficial del substrat. 

L’adherència substrat-recobriment està determinada per la qualitat de la unió entre ambdós 
sistemes. Tenint en compte que aquesta unió es principalment de tipus mecànic es compren 
la importància del estat superficial del substrat en el procés . Tres són els aspectes principals a 
tenir en compte en l’estat superficial del substrat a recobrir; el grau de netedat, el grau de 
rugositat i l’estat d’activació, superficials: 

• Grau de neteja: la superfície del substrat a ser recoberta a d’ésser degudament 
netejada, lliure de la presència de substàncies i elements que dificultin l’adherència 
de la capa, com ara òxids, greixos, pols.. etc. Per l’obtenció del grau de neteja 
requerit es sol recórrer a processos de neteja com el desengreixat i el decapat 
entre d’altres. 

• Grau de rugositat: el grau de rugositat superficial del substrat a ser recobert te 
una importància capdal damunt de les característiques finals del recobriment així 
com en la qualitat de la unió. S’ha de tenir en comte que tant la deficiència com 
l’excés de la mateixa poden ser contraproduents en la obtenció d’una bona 
adherència Substrat-Recobriment. Nivells baixos de rugositat donaran lloc a una 
baixa adherència mecànica del recobriment al substrat, mentre que nivells 
excessius de rugositat donaran lloc a fenòmens de sombrejat i a possibles 
discontinuïtats de la capa. Per l’obtenció del grau de rugositat requerit es sol 
recórrer a processos de preparació superficial com ara el chorrejat de partícules, 
granallat, lapejat...etc, amb tamanys de partícula controlat per tal de produir l’estat 
superficial desitjat. En la Fig 5.2 pot observar-se un esquema de l’adherència d’una 
partícula projectada a les rugositats superficials del substrat. 

• Activació superficial: el grau d’activació superficial d’una superfície te una 
importància relativa damunt de les característiques finals del recobriment així com 
en la qualitat de la unió, ja que afavoreix en gran mesura l’adherència del 
recobriment al substrat, tot i que no de forma indispensable. 

Un substrat amb una bona conductivitat tèrmica afavoreix el ràpid refredament del recobriment 
deposat, cosa que afectarà directament a l’estructura final que presentarà el propi recobriment, 
tot depenent del substrat al que s’hagi projectat. La possibilitat que l’efecte tèrmic sigui 
suficient com per a provocar canvis estructurals de certa importància i en certa quantitat, com 
per a produir fenòmens de fragilització en el propi substrat. S’ha de tenir en compte la possible 
reacció química entre el substrat , o be algun dels components del mateix, i el recobriment, o 
be algun del seus components, ja que poden donar lloc a l’aparició de precipitats de diferent 
naturalesa que millorin l’adherència física ja existent per la pròpia tècnica. El disseny de les 
peces damunt les quals s’ha d’efectuar una projecció resulta ser un factor limitant en el propi 
procés de projecció. To i que actualment el sistema de deposició esta totalment automatitzat, 
resulta del tot impossible la projecció de certes formes i/o dissenys, en les quals o bé 
presenten zones inexpugnables o bé s’hi generen valors elevats de tensions residuals, factors 
que afecten en gran mesura a l’adherència dels recobriments.  
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Fig 5.2: Esquema d’adherència d’una partícula projectada a les rugositats del substrat. 

5.5.4. Distància de projecció. 

La distància de projecció, definida com aquella distància lineal existent entre la boca de la 
pistola de projecció i la superfície del substrat a recobrir, es la responsable directe del temps 
de residència de les partícules projectades en la flama de projecció i, per tant, la variació 
d’aquesta repercutirà en les condicions de temperatura i velocitat de les partícules. A més, el 
fet de tractar-se d’un procés de projecció tèrmica implica que , a més de la quantitat de calor 
que desprenen les partícules al solidificar i formar el recobriment, la pròpia flama pot produir 
efectes de tractament tèrmic sobre el substrat. La distància de salt de la pistola es la distància 
recorreguda en la direcció perpendicular al desplaçament per la pistola, amb la finalitat de 
recobrir tota la peça, i a de ser l’adequada per tal de que el cordo de projecció que es generi 
en una passada es superposi bé amb el següent. 

5.5.5. Gasos de projecció 

A nivell general, podem distingir quatre grups i/o classes de gasos diferents en el procés de 
projecció HVOF;  

• Gas combustible: Propà, Propilè, Acetilè... 
 
• Gas comburent: generalment Oxigen... 

 
• Gas portador: generalment Nitrogen... 

 
• Gas additiu: generalment Nitrogen... 

La qualitat dels gasos de projecció ha d’ésser excel·lent, tant en el cas dels gasos 
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combustibles, comburents, portadors i additius, així com en el cas dels possibles gasos de 
refrigeració. A mes, aquests gasos han d’acomplir tota una sèrie de premisses, resumides a 
continuació: 

• Els gasos de combustió han d’ésser capaços de generar un elevat poder calorífic 
durant la reacció, produir la menor quantitat possible de subproductes de la reacció i 
en tot cas, donat el cas de la seva existència, que posseeixin una baixa absorció de 
calor, evitant en tot cas que aquests subproductes siguin de naturalesa sòlida. No han 
de reaccionar, en la mesura del possible, amb els materials de projecció, i a més, la 
relació Qualitat/Preu ha d’aproximar-se al punt òptim. Un gas combustible adequat a 
d’acomplir els següents requisits: 

 No ha de produir gaires subproductes de reacció, i a ser possible, aquests 
productes han d’absorbir poques quantitats de calor.  

 No ha de generar subproductes sòlids que es puguin dipositar damunt del 
recobriment. 

 Ha de presentar una baixa reactivitat amb els materials que es projecten. 
 Ha de tenir un baix cost econòmic i de fàcil adquisició. 
 Ha de tenir un elevat grau de puresa per tal d’evitar la presència d’impureses 

en la capa resultant. 

• Els gasos portadors han de presentar un caràcter inert en front el material en forma de 
pols i en front la reacció de combustió que esdevé durant la projecció, i per tant, no 
generar subproductes. A tenir en compte els factors econòmics en aquests tipus de 
gasos. Un gas portador adequat: 

 No ha de reaccionar amb els materials de les partícules de pols durant la fase 
de transport. 

 No ha de formar subproductes de reacció sota les elevades temperatures 
després d la combustió. 

 Ha de tenir un baix cost econòmic i de fàcil adquisició. 

• Els gasos de refrigeració utilitzats per a la refrigeració del substrat han de presentar 
certa capacitat d’absorció de calor, per tal d’evitar possibles escalfaments excessius 
del substrat. La utilització d’aquest tipus de gasos permet la refrigeració de les peces 
tractades durant el propi procés de projecció. Generalment es tractarà de gas 
comprimit, de Nitrogen o bé de Diòxid de carboni. Un gas refrigerant adequat: 

 Ha d’ésser inert en front de possibles reaccions amb el material del substrat o 
bé amb el material de projecció. 

 Ha de posseir una capacitat d’extracció de calor elevada. 
 Ha de tenir un baix cost econòmic i de fàcil adquisició. 

El control dels cabals dels gasos implicats en la projecció s’efectua a través de la unitat de 
control de procés, efectuant-se generalment, sobre tres gasos diferents: el cabal d’oxigen, el 
cabal de fuel i els cabals dels gasos portadors i additius, que solen ser el mateix tipus de gas. 
Tot i això, els cabals crítics del procés són els dels gasos combustible i comburent.  

La relació existent entre els caudals de gas combustible i gas comburent determinarà les 
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espècies presents en la flama de combustió i per tant la temperatura màxima assolida per 
aquesta [8], la qual cosa farà d’aquest paràmetre un dels de major importància del procés. La 
suma total del caudal d’aquests gassos serà una altre de les variables principals del procés, ja 
que determinarà la pressió en l’interior de la cambra de combustió i per tant, la velocitat de 
projecció dels gassos de sortida. El cabal de gas portador no influència en la quantitat de pols 
d’alimentació i s’ha d’escollir únicament en funció de la fluïdesa de la pols d’aport, per tal 
d’assegurar una alimentació contínua i homogènia. El cabal de gas refrigerant influeix en la 
quantitat de calor que pot extreure del substrat, cabal que ha de ser suficient com per a 
mantenir el substrat a temperatures a les quals no pateixi transformacions i/o distorsions 
estructurals.  

Per les pròpies característiques del procés de projecció HVOF, tots els gasos entren de forma 
directa en l’interior de la cambra de combustió de la pistola, intervenint tots ells en les 
condicions de combustió. La quantitat i l’estequiometría dels gasos combustible i comburent 
seran els principals responsables de la naturalesa de la reacció, mentre que la resta de gasos, 
normalment de caràcter inert, modificaran principalment les condicions de temperatura de la 
cambra de combustió, amb les repercussions damunt de variables com ara la pressió, 
velocitat...etc [6], [8], [9]. S`ha de tenir en compte que la utilització de gasos en aquest tipus de 
procesos afavorirà la disolució del mateixos en elmaterial en estat líquid, la qual cosa afectarà 
en gran mesura la qualitat i les propietats dels recobriments resultants [10]. 

La velocitat dels gasos, una vegada més, ve regida per la diferència de pressions existent 
entre les diferents seccions de l’interior de la càmbra de combustió i del canó, essent sempre 
superior a la pressió atmosfèrica. El més que notable efecte de la pressió damunt dels gasos 
de combustió esdevé perceptible un cop aquests abandonen la pistola de projecció, 
manifestant-se en forma de generació de succesives compresions i depressions (ones de 
MATCH) localizades damunt la flama, donant lloc a una morfologia molt peculiar d’aquesta en 
forma de “diamants”. L’espaïat i les dimensions d’aquests “diamants” permet el càlcul 
geomètric del nombre de Match de l’ona emesa i consecuentment la velocitat màxima dels 
gasos de combustió.  

5.5.6. Desplaçament relatiu Pistola-Substrat. 

La velocitat transversal amb la qual es desplaça el feix de projecció a través de la superfície 
del substrat influeix directament en la formació i en la quantitat de recobriment que es diposita 
en cada passada, amb totes les conseqüències de matèria i energia que això comporta, a més 
de controlar la cohesió, adherència, espessor i integritat estructural finals del recobriment 
deposat.   

De igual manera que en el cas de la rugositat superficial del substrat, cal tenir en compte que 
tant l’excés com la manca d’una velocitat relativa determinada pot esdevenir contraproduent 
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per a l’obtenció del recobriment desitjat. En qualsevol cas, la homogeneïtat de la velocitat de 
desplaçament del feix de projecció es fonamental a l’hora d’aconseguir un bon recobriment. 
Una velocitat relativa excessiva, provocarà la deposició d’un nombre reduït de microgotes 
“splats”, donant lloc a una capa d’espessor i integritat estructural reduïts. Una velocitat relativa 
insuficient, provocarà la deposició d’un nombre excessiu de microgotes, donant lloc a una 
capa d’espessor elevat i un increment del temps entre passades que pot donar lloc a l’aparició 
de microesquerdes i macroesquerdes .  
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6. El cromat electrolític 

6.1. Introducció 

Donada la importància que per a la indústria té la fabricació de components en el sector 
aeronàutic i  automobilístic, i la previsible evolució els propers anys tant dels materials com 
dels processos degut a la creixent pressió social que exerceixen els temes ecològics, es fa 
cada cop més necessària la obtenció de processos de generació de recobriments que siguin 
respectuoses amb el medi ambient. 

Els cromats són unes de les substàncies més comunament utilitzades en els sistemes de 
protecció en front de la corrosió d’aliatges metàl·lics, degut principalment a la seva excel·lent 
relació (eficàcia/cost). No obstant, els cromats són altament tòxics i la seva utilització comporta 
un elevat risc tant per a la salut laboral com per al medi ambient. Degut a aquest fet, dins de la 
indústria de l’acabat superficial, darrerament s’han vingut realitzant esforços en pro de 
l’obtenció d’alternatives ecològicament acceptables i econòmicament viables a aquests 
compostos. 

El cromat dur ha estat una solució industrial vàlida en quan a desgast, erosió, resistència a la 
corrosió i restauració dimensional durant molts anys. Pot ser aplicada a un cost raonable per 
unitat d’àrea superficial, tot i que posseeix limitacions en quan a acumulacions d’espessor, 
mida de component tractat, i en alguns casos fins i tot de funcionament en servei. Els costos 
del cromat dur s’han anat incrementant constantment durant els últims anys, degut a les 
creixents pressions mediambientals i legislatives imposades pel propi govern sobre el propi 
procés de cromat electrolític com en el tractament posterior del seus subproductes. Degut a tot 
això, ha esdevingut crític per al sector industrial el fet de trobar processos alternatius que 
siguin capaços d’oferir característiques similars a les que ofereix el cromat dur, però sense els 
seus riscos. La tecnologia de projecció tèrmica esta oferint cada cop mes una alternativa 
viable al cromat dur, i podria proveir a la indústria del cromat amb processos complementaris 
de protecció i reparació de components. 

La legislació medi ambiental, emergent en els països industrialitzats en els últims anys, amb 
l’elavoració de normatives com la (ISO 14000) i directives com ara la (2000/53/CE) entre 
d’altres, està incrementant la pressió dins el sector industrial per tal d’eliminar a curt termini un 
elevat nombre de compostos àmpliament utilitzats en la indústria de l’acabat superficial. En 
particular, en el que fa referència a la protecció anticorrosiva d’aliatges metàl·lics i no 
metàl·lics, aquells processos basats en els compostos de crom hexavalent (Cr-IV) seran els 
més afectats per aquestes regulacions.  
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El crom pot existir en quatre estats d’oxidació diferents; (Cr2+, Cr3+, Cr5+ i Cr6+). D’entre tots 
aquests estats, els compostos de crom hexavalent (Cr-IV), i més concretament en el cas dels 
cromats, han estat extensament utilitzats per a prevenir la corrosió de gran multitud de metalls 
i aliatges. L’excel·lent relació (eficàcia/cost) que presenten aquests compostos fa que en 
l’actualitat siguin unes de les substàncies més utilitzades com a inhibidors de la corrosió.  

Des del punt de vista del mecanisme d’actuació, els cromats són considerats com a inhibidors 
oxidants o passivants. A grans trets, la inhibició dels cromats es deguda a la formació, damunt 
la superfície metàl·lica, d’una pel·lícula protectora en la qual coexisteixen òxids de crom del 
metall. Aquesta facilitat per generar capes protectores ha estat aprofitada per tal de dissenyar 
tractaments anticorrosius aplicables a gran quantitat d’aliatges metàl·lics. D’aquesta forma, la 
seva utilització es troba àmpliament estesa en diferents sectors industrials, des del sector 
aerospacial al sector automobilístic, passant pel sector aeronàutic. En la majoria d’aquestes 
aplicacions el resultat es que, damunt la superfície del metall a protegir, es forma una capa 
protectora que incorpora crom. Aquestes pel·lícules protectores solen proporcionar una 
protecció efectiva en front de la corrosió, a més de millorar la posterior aplicació d’altres 
recobriments i/o capes d’acabat, com ara pintures.  

Tot i que l’aplicació de cadascun dels procediments citats pot presentar diversos inconvenients 
de tipus tecnològic, no són aquests els que limitaran la futura utilització dels cromats, sinó 
aquells aspectes relacionats amb la toxicitat i l’impacte ambiental que generen, que són els 
que fan que aquestes substàncies siguin considerades com a inacceptables, tant dins el marc 
legislatiu actual com en el futur.  

6.2. El Crom 

El crom es un metall pesat de gran perillositat per l’home. Degut al fet de que el crom 
presenta, generalment, baixa solubilitat, els nivells que se’n troben a l’aigua  són normalment 
baixos, no obstant existeixen exemples de contaminació d’aigües, en alguns casos de gran 
rellevància, en els quals s’han evacuat afluents que contenien compostos de crom als rius.  

Les formes més comunes amb les quals es presenta el crom són el crom (0), el crom (III) i el 
crom (VI), essent produïdes les formes de crom (VI) i de crom (0) generalment per processos 
industrials. El crom (III) present de forma natural en el medi ambient és un nutrient essencial 
que ajuda a l’organisme a processar i assimilar els sucres, proteïnes i greixos. El crom (VI) i el 
crom (0) són produïts generalment per processos industrials. El crom metàl·lic, o crom (0), 
s’utilitza per a l’elaboració d’acer. El crom es presenta en la natura de dues formes essencials 
ben diferenciades, en la forma trivalent (Cr-III o bé Cr 3+) amb la qual es presenta en la natura 
com a [Cr3+, Cr(OH)2+, Cr(OH)2+ y Cr(OH)4-], y en la forma hexavalent (Cr-VI o bé Cr 6+) amb 
la qual es presenta en la natura com a [CrO4

2- , Cr2O7
2- ], ja sigui com a sal soluble o bé com a 
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partícules insolubles, i moltes vegades com a compostos químics. En la primera, al àtom de 
crom li falten tres electrons, mentre que a la forma hexavalent li falten sis electrons. Tot i que a 
la natura el crom es presenta en la seva forma trivalent, la seva forma més estable, sota certes 
condicions químiques, el crom pot presentar-se d’una forma a una altre. 

El crom hexavalent és un metall que es troba espontàniament en l’aigua, al terra, en les 
roques, a més de en els cultius y com a element romanent en els sols agrícoles. A més, hi ha 
petits nivells i/o traços de crom en el medi ambient, provenint amb tota seguretat de l’activitat 
industrial. 

6.3. El crom dur electrolític 

En el cas dels recobriments electrolítics, el mecanisme de recobriment consisteix a submergir 
la superfície a recobrir, prèviament netejada per algun dels procediments citats anteriorment, 
en un electròlit adequat, que posseeix els ions del metall a deposar, on la peça exerceix de 
càtode de la cubeta electrolítica. D’altra banda, l’ànode esta format per barres de gran puresa 
del metall de deposició, la missió del qual es mantenir constant la concentració dels ions 
metàl·lics a l’electròlit. El gruix del recobriment es regula per la variació de la intensitat del 
corrent emprat i del temps que dura el procés. Cal indicar, així mateix, la presència d’agents 
diversos, com ara humectants, abrillantadors, complexants.., etc... que, amb diverses funcions, 
també formen part del bany.  

El cromat dur és un procés electrolític que permet l’aplicació d’un recobriment de crom dur 
sobre gran gama de materials com ara l’acer, ferro colat, alumini, coure, llautó i acer inoxidable 
entre d’altres. 

Amb un espessor variable, en funció de les sol·licitacions a les quals hagi d’ésser sotmès, té 
com a principal objectiu millorar les propietats del material base gràcies a la seva elevada 
duresa, resistència al desgast, baix coeficient de fricció y bona resistència a la corrosió.  

6.3.1. Característiques 

D’entre la gran quantitat de propietats que posseeixen els recobriments de crom dur, les 
principalment aplicades en el terreny industrial queden exposades a continuació: 

• Duresa: la principal propietat d’aquest procés, amb valors que ronden els 1000HV. 
 

• Baix coeficient de fricció: d’importància capdal en aplicacions on el fregament i el 
lliscament siguin importants. 

 
• Gran resistència al desgast: indicada per a augmentar la durabilitat, vida útil, de 

components sotmesos a fatiga per abrasió.  
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• Variabilitat d’espessor: aplicable tant en petits films com en grans espessors, emprats 
fins i tot en aplicacions de recuperació de toleràncies en peces desgastades. 

 
• Elevada resistència a la corrosió: el caràcter inoxidable d’aquestes capes combinada 

amb l’aplicació adequada dels mateixos millora considerablement les propietats del 
material base. 

 
• Maquinabilitat: altament maquinable, generalment per rectificat, permetent l’ajust 

perfecte de toleràncies dels recobriments. 
 

• Acabat: gràcies a les operacions de polit i arenat, realitzades tant anterior com 
posteriorment al cromat, es poden obtenir un gran ventall de textures superficials, 
brillants, setinades o mates amb un grau de rugositat totalment controlat. 

6.3.2. Tipus de cromat dur 

Depenent del paràmetres de deposició i de la combinació amb d’altres recobriments, 
s’obtenen diferents característiques de la capa de crom: 

• Microfissurat: la estructura del qual esta formada per gran nombre de microfissures, 
que milloren la resistència a la corrosió conservant-ne la duresa de partida. 

• Crom dur estanc: exempt de microfisures, totalment estanc, e ideal per a aplicacions 
en el sector alimentari. 

• Dúplex: gran resistència a la corrosió i màxima duresa: 
 Crom Estanc     +    Crom Microfissurat. 
 Níquel químic    +    Crom Microfissurat 
 Crom Decorati 

6.3.3. Avantatges i Limitacions del procés de cromat dur. 

D’entre les principals avantatges i Limitacions presentades pels recobriments de crom dur 
electrolític en destacarem les següents. 

• Avantatges. 

 Elevada duresa: aquests recobriments pressenten valors de duresa mitjana 
aproximada compresos entre els 700 i els 1000 [Hv]. 

 
 Historial: es un procés altament conegut i estudiat, amb propietats i limitacions 

ben conegudes. 
 

 Cobertura superficial: no es tracta d’un procés de recobriment focalitzat lineal, 
per la qual cosa no es produeixen efectes de sombrejat, permetent el recobriment 
de diàmetres interiors i de geometries complexes. 

 
 Excel·lent acabat superficial: acabats superficials, un cop realitzat el procés de 

recobriment, de molt baixa rugositat. 
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 Econòmic per a capes fines: el cromat surt econòmic per al recobriment de 
capes fines, oferint resultats satisfactoris fins i tot en capes d’espessors inferiors a 
25 [µm]. 

• Limitacions. 

 Adherència: existeixen dues raons principals per les quals es produeixen baixos 
nivells d’adherència en el cromat, especialment en materials base ferro com en el 
ferro dúctil i en el ferro colat. La primera fa referència a la preparació superficial 
insuficient o bé inapropiada del component a recobrir, i la segona fa referència a 
una excessiva microfisuració a través del cromat. Les microfissures i/o 
microesquerdes que s’estenen per la superfície del substrat, apareixen en el 
recobriment com a conseqüència directa de les tensions residuals. Quan aquestes 
fissures s’estenen per davall del substrat pot arribar a produir-se el despreniment 
del recobriment en vers el substrat. En la figura 6.1 poden observar l’estructura 
típica d’aquests recobriments. 

 
 Baix rendiment: generalment, el procés de cromat electrolític requereix d’una hora 

de temps per a la deposició d’un espessor de capa de 25 [µm], sigui quin sigui la 
mida de la peça o del recobriment. 

 
 Irregularitats d’espessor (Nòduls): inherents al propi procés de cromat, poden 

aparèixer nòduls i excessos d’espessor en els cantons i en les zones anguloses de 
les peses, on la densitat de corrent es mes elevada. Això pot donar lloc a la 
formació d’espessors irregulars així com causar alts nivells de tensions i problemes 
d’adherència.  

 
 Dificil Emmascarat: degut al fet de que els components poden submergir-se 

completament, resulta de gran dificultat el fet d’emmascarar zones de la peça que 
no hagin d’ésser recobertes. 

 
 Contaminació del bany: alguns contaminants, i especialment el ferro, afecten a la 

conductivitat de la solució de cromat i als paràmetres ja comentats, fent difícil la 
reproductivitat així com la qualitat del cromat. 

 

 

 

 

Fig 6.1: microestructura típica del cromat, mostrant les clàssiques microfissures que 
proporcionen possibles camins de corrosió a mes de les inherents limitacions mecàniques. 
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6.4. Aplicacions del crom electrolític. 

Les principals aplicacions comercials del cromat electrolític hexavalent són:  

• Recobriment d’enduriment superficial de components mecànics i d’eines. 
 

• Aplicacions decoratives. 

Els manufacturadors d’equipament militar i els magatzems destinats a operacions de 
manteniment i reparació son els principals usuaris del crom electrolític, per a aplicacions com 
ara: 

• L’enduriment superficial de components nous per tal de reduir el fregament, abrasió i 
desgast dels mateixos. 

 
• Com a mètode de dimensionat final per tal d’assegurar una ajust acurat a pressió en 

gran varietat de components de motors. 
 

• Reconstrucció de components danyats, en magatzems de manteniment. 

El crom dur, degut a les seves característiques i/o propietats, és susceptible d’ésser aplicat en 
qualsevol sector industrial o no industrial, hidràulica, pneumàtica, alimentari, mecànica 
general, automobilístic, tèxtil, motlles, aeronàutica, electrònica, ceràmica, etc. Tant per a 
components nous com per a la recuperació i restauració de components deteriorats, gràcies a 
la possibilitat tant d’eliminar i/o retirar les capes dipositades amb anterioritat sense alterar el 
material base, com a la possibilitat de dipositar grans espessors. 

6.5. Efectes del crom  

Els efectes potencials del crom sobre la salut depenen de una gran diversitat de factors, 
d’entre els quals en destaquen; la forma química en la qual es presenti, la quantitat del mateix, 
el temps d’exposició al mateix, la forma d’incorporació del crom a l’organisme (ingestió, 
inhalació, absorció a través de la pell...), etc. Les reaccions que en deriven així com els efectes 
potencials depenen en gran mesura de factors addicionals com ara l’edat de la persona 
afectada, sexe, pes corporal, estat de salut de l’individu, ...etc. 

Se sap que el crom hexavalent (CR 6+) és cancerígen per inhalació. Els perills potencials del 
(Cr-VI) en l’activitat industrial han estat àmpliament documentats, essent rebel·lats en gran 
nombre d’estudis elevades taxes de càncer de pulmó en operaris exposats a la inhalació dels 
vapors d’aquest procés, així com l’increment de les taxes de càncer de caire gastrointestinal. 
Els anàlisis efectuats en laboratoris especialitzats han evidenciat la capacitat del crom 
hexavalent de danyar l’ADN [11], així com la possibilitat de provocar mutacions genètiques de 
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conseqüències imprevisibles. D’altra banda, encara no se sap del cert si el crom hexavalent és 
cancerígen als nivells en que es troba en l’aigua potable, fins al moment la evidència científica 
indica que el crom hexavalent es quasi amb tota certesa molt més tòxic per inhalació que no 
pas per ingestió. 

L’aigua potable conté generalment concentracions molt baixes de crom. El crom trivalent rara 
vegada es presenta en l’aigua potable que ha estat clorada, es pensa que tot el crom present 
en l’aigua ho fa en la seva forma hexavalent. El crom pot contaminar fortament el sol, tant sols 
una petita quantitat de crom pot dissoldre’s en aigua, podent llavors desplaçar-se més 
profundament i contaminar així les capes freàtiques i les aigües subterrànies. 

El crom s’absorbeix a través dels aparells digestiu i respiratori, variant la quantitat absorbida en 
funció de cadascun dels aparells i depèn de la forma en que el crom es presenti. El crom 
trivalent es considera una forma essencial per l’home, pràcticament no es tòxic y aparentment 
no se’n coneixen efectes locals o sistèmics del mateix [12], [13]. El crom hexavalent no 
obstant, amb concentracions de 10mg/Kg de pes corporal produeix casos de necròsis 
hepàtica, nefritis i la mort en l’home. Les dosis mes baixes produeixen irritació de la mucosa 
gastrointestinal. En mèdics aquosos es troba en forma soluble y pot ésser transportat. 
S’acumula en gran nombre d’espècies aquàtiques, principalment en peixos que s’alimenten 
del fons i en musclos. El crom trivalent, pel contrari, s’absorbeix molt poc. L’índex d’absorció 
del crom hexavalent contingut en l’aigua es nou vegades superior al present en el crom 
trivalent. 

El crom es distribueix en els teixits humans en concentracions baixes y variables. Les 
concentracions més elevades es troben a la pell, als músculs y al greix corporal. El cos humà, 
de forma natural i fisiològica, evita les acumulacions de crom trivalent mitjançant mecanismes 
homeoestàtics; que comprenen mecanismes de transport hepàtic i intestinals, excretant-los 
lentament en l’orina i els excrements. 

Els efectes perjudicials del crom contingut a l’aigua per l’home estan relacionats amb la seva 
forma hexavalent. En dosis elevades provoca càncer en l’aparell digestiu i crea risc seriós de 
càncer pulmonar, a més de produir ulceracions cutànies i en la membrana nasal, així com 
dermatitis. 

6.5.1. Efectes tòxics del crom hexavalent 

Els efectes d’exposició a qualsevulla substància de caràcter tòxic depenen d’entre d’altres 
coses de la dosis i del temps d’exposició a un compost perjudicial per a la vida. L’exposició al 
crom pot donar-se lloc degut la ingestió d’aliments, begudes o aigua contaminada o pel fet de 
respirar aire contaminat. El crom hexavalent és un material molt tòxic i sospitosament de caire 
cancerígen la utilització del qual suposa un veritable risc per a la salut, tant dels operaris 
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directament exposats a aquestes substàncies com de les demés persones que puguin entrar 
en contacte indirectament amb les mateixes. 

El crom hexavalent pot escapar-se de les instal·lacions d’electroxapat en forma de 
derramaments, goteres en l’eliminació de banys, aclarits intermedis del sistema, en forma de 
boires i/o vapors generats durant el procés...etc; derivant-ne de tot això una possible 
contaminació de les capes freátiques subjacents al propi sol de la indústria, provocant la 
conseqüent contaminació dels efluvis de la zona i més concretament de tots els éssers vius 
directa o indirectament en contacte amb aquests. El crom que contamina l’aire es dispersa i 
contamina, principalment sota les formes de crom (III) i crom (VI). En l’aire, els compostos de 
crom es troben generalment presents en forma de pols fina. Aquestes partícules, amb el pas 
del temps, acabaran dipositant-se al terra o sobre l’aigua tot contaminant-los [14], [WWW5]. 

• Nivells elevats de crom (VI) poden danyar la mucosa i les parets nasals a més de 
produir càncer. La inhalació d’alts continguts de crom (VI) pot ocasionar fortes 
irritacions a la mucosa i parets nasals, causant des de ulceracions fins a perforacions 
en el fosa nasal.   

• La ingestió de grans quantitats de crom (VI) pot causar ulceracions estomacals, 
convulsions, danys de diversa consideració tant en el fetge com en els ronyons, així 
com la mort. 

• El crom hexavalent no obstant, amb concentracions de 10mg/Kg de pes corporal 
produeix casos de necròsis hepàtica, nefritis i la mort en l’home. 

• El contacte superficial amb els compostos de crom (VI) poden causar ulceracions a la 
pell, gran nombre de reaccions al·lèrgiques, irritació i inflamació de la pell entre d’altres 
reaccions. 

• Gran nombre d’estudis han demostrat que els compostos de crom (VI) poden 
augmentar en gran mesura el risc de patir càncer pulmonar. De fet, la O.M.S 
“Organització Mundial per la Salut” ha determinat que el crom (VI) és una substància 
cancerígena per l’home. 

• En estudis realitzats sobre animals de diversa naturalesa s’han observat problemes en 
els naixements i d’altres en el desenvolupament dels fetus, al exposar-los a la 
presència de crom (VI). No és segur que aquestes patologies es puguin donar en els 
éssers humans, però tot fa pensar de que pot ésser així. 

6.5.2. Problemàtiques ambientals del cromat dur electrolític. 

Les principals problemàtiques suscitades pel cromat electrolític rauen en la utilització de 
solucions i/o banys de crom hexavalent (Cr6+) i en la producció de grans quantitats de residu 
contaminant tòxic de crom. Mentre que el crom metall i el crom trivalent (Cr3+) son benignes, el 
crom hexavalent en solució es un conegut agent cancerígen humà i dona lloc a problemes de 
salut com ara irritacions cutànies i pulmonars, entre d’altres. El crom pot ésser depositat 
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electrolíticament amb banys hexavalents i amb banys trivalents, tot i que els trivalents 
s’utilitzen per a la deposició de capes fines i cromats decoratius, degut a que el procés es de 
naturalesa autolimitant i les taxes de deposició tendeixen a ser baixes. Els banys de crom 
hexavalent tenen taxes de deposició superiors i poden ser utilitzades per a la deposició de 
capes mes gruixudes. Es per aquesta raó per la qual les solucions hexavalents son l’únic 
mètode comercialment utilitzat per el cromat electrolític, mentre que les majors taxes de 
deposició les fan mes econòmiques per a les aplicacions decoratives.   

El cromat dur electrolític, tal i com se’l coneix en la pràctica, es una font de gran nombre de 
perills ambientals [12], [WWW5]: 

• L’exposició directa sobre humans te lloc com a resultat de: 

 Emissions atmosfèriques: boira del bany electrolític resultant de la eclosió de les 
bombolles de gas. 

 
 Contacte cutani: contacte cutani directe amb la solució i/o bany. 

• Residus tòxics, consistents en els següents:  

 Solució i/o bany electrolític esgotat. 
 
 Extracció i/o arrossegament de solució fora de la Cuba de bany per part dels propis 

components recoberts. 
 

 Àcids i bases gastades durant els processos de neteja i decapat. 
 

 Fangs (sediments) del sulfat de plom procedents de la descomposició dels ànodes. 
 

 Aigües residuals procedents d’operacions d’aclarit; son necessàries grans 
quantitats d’aigua tant per l’aclarit com pel filtre de depuració. 

 
 Materials d’emmascarat contaminats, generalment ceres i pintures.  

A l’hora de desfer-se d’aquests grans volums de solucions gastades i aigües residuals 
contaminades, l’operació de cromat ha d’eliminar la totalitat dels materials tòxics mitjançant 
processos d’evaporació i precipitació, abocar l’aigua al sistema de clavegueram i enviar els 
productes sòlids a gestors de residus correctament homologats. El dipòsit i la gestió del 
residus s’està tornant cada cop econòmicament mes costosa, cosa que suposa una gran 
amenaça a les companyies, tot exposant-les a fortes responsabilitats penals i a plets 
potencialment ruïnosos. A mes, petits errors en el processament de residus poden donar lloc a 
vertits il·legals de residus al clavegueram, de fàcil detecció i greus conseqüències 
econòmiques i penals. 



Pág. 58  Memòria 

   

 

6.5.3. Corrents residuals generats pels processos de cromat electrolític 

Al sector del banys galvànics s’originen una corrents residuals que provenen, en essència, de 
les pèrdues de matèries primeres derivades de la seva activitat. Part d’aquestes pèrdues de 
matèries són voluntàries; tal és el cas, per exemple, del buidatge d’un bany de desengreixat 
que deixa d’actuar per la seva contaminació en olis; el seu reemplaçament per un nou bany 
origina una solució residual, això es, un corrent residual. Però també tenim pèrdues de 
matèries de forma involuntària, com és el cas de les pèrdues per arrossegament (aquella fina 
capa de líquid que, en extreure les peces d’un bany les mulla i marxa del bany amb elles). En 
aquest cas, la necessitat de rentar les peces i/o components per netejar l’arrossegament 
genera una aigua residual contaminada per la pròpia matèria que hem perdut. En la figura 6.2 
podem observar el diagrama de flux d’un procés galvàic. 

A l’hora d’avaluar els possibles corrents residuals generats, d’una forma genèrica, per un 
procés de recobriment galvànic, s’han de tenir en compte totes i cadascuna de les activitats 
relacionades amb els mateixos processos de banys galvànics,  que relacionem a continuació: 

• Emmagatzematge de matèries primes: 

 Residus generats per matèries deteriorades en el magatzem. 
 
 Pèrdues de productes químics durant les operacions de manipulació i 

transvasaments, fuites de productes per ruptura de bidons o bé per pèrdues en les 
aixetes. 

 
 Pèrdues de producte retingut a les parets dels envasos i bidons en operacions de 

buidatge d’envasos. 
 

 Els propis envasos i bidons buits amb restes de producte. 

• Operacions de procés: 

 Partícules i pols procedents  d’operacions de pretractament mecànica. 
 
 Emissió de dissolvents en operacions de desengreixat. 

 
 Banys de desengreixat bruts d’olis, greixos, pastes de polir,... 

 
 Banys de decapatge contaminats pel metall base de les peces tractades. 

 
 Banys usats inactius però que encara contenen productes d’aportació, bisulfit, 

anodització, fosfatació, cromatge... 
 

 Aigües residuals contaminades per l’arrosegament de líquid en sortir les peces dels 
diversos banys del procés. 
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 Emissions difuses procedents  de banys que treballen a certa temperatura (>50ªC). 
 
 Emissió de gasos de combustió per l’escalfament de banys o bé l’assecat de les 

peces. 
 

 Degoteig a terra de líquid procedent dels banys. 

• Activitats auxiliars: 

 Material absorvent brut i fangs procedents del manteniment dels banys. 
 
 Solucions concentrades provinents de la regeneració d’equips de resines de 

bescanvi iònic o d’osmosi inversa. 
 

 Solucions concentrades i material brut procedents de la depuració de banys. 
 

 Solucions concentrades procedents de la depuració d’emissions a l’atmosfera. 
 

 Fangs amb hidròxids metàl·lics procedents de la depuració d’aigües residuals. 
 

 Solucions concentrades procedents de la desmetal·lització de bastidors. 
 

 Fangs, etc.., procedents de la neteja de conduccions, bombes,... 
 

 Material filtrant exhaurit o brut procedent d’operacions de tractament d’aigües, 
resines, filtres,... 

Si englobem i classifiquem tots aquests corrents residuals, segons els vectors de contaminació 
convencionalment acceptats, tenim el següent [WWW5]: 

• Aigües residuals: 

 Fluïts de regeneració de resines o osmosi. 
 

 Afluents diluïts procedents del rentat de peces. 
 

 Solucions de bany concentrades esgotades o bé contaminades. 
 

 Solucions contaminades d’equips de rentat de fums. 

• Residus industrials: 

 Banys de preparació de superfícies esgotats: procedents d’operacions de 
desengreixat i de decapatge. 

 
 Banys de procés esgotats o bé contaminats: procedents d’operacions 

d’anodització, neutralització amb bisulfit, banys de cromat contaminats amb metalls 
pesats i crom trivalent.. 

 
 Solucions desmetal·litzadores. 
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 Solucions i filtres de tractament d’emissions a l’atmosfera. 
 

 Bidons i envasos buits. 
 

 Fangs procedents de la depuració d’afluents. 
 

 Material filtrant i absorbent divers: filtres, carbó actiu, absorbents, draps bruts, etc.. 
 

 Material usat en el tractament de l’aigua: resines de bescanvi iònic exhaurides, 
filtres d’osmosi inversa,.. 

• Emissions a l’atmosfera 

 Emissions en forma de partícules i de pols procedents de les operacions de 
pretractament mecànic (granallat, polit..). 

 
 Emissions difuses procedents dels banys, tant d’operacions de pretractament com 

de procés, bàsicament constituïdes per vapor d’aigua procedent de solucions que 
treballen a certa temperatura (>50ºC). 

 
 Emissions de compostos orgànics volàtils procedents dels banys de pretractament 

de les peces. 
 

 Vapors amb àcid cròmic procedents del cromat de peces. 
 

 Gasos contaminants procedents de les calderes de combustió utilitzades per 
escalfar els banys o bé l’assecat de les peces. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.2: Diagrama de flux d’un procés galvànic. 
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6.6. El reemplaçament dels recobriments de crom electrolític. 

Amb la preocupació creixent al voltant dels residus tòxics produïts per les operacions d’acabat 
convencionals dels metalls, existeix un fort impuls dirigit cap a la substitució dels processos 
electrolítics, i més especialment en el  cas del “Cr” i del “Cd”, amb tecnologies ambientalment 
mes netes. Mentre que gran nombre de companyies militars continuen pensant en termes de 
processos electrolítics de menor pol·lució, la resta esta rebutjant completament les tecnologies 
de bany electrolítica, a favor de d’altres tècniques modernes de conformació en sec de 
recobriments com ara la PVD (deposició física de recobriments en fase vapor), la CVD 
(deposició química de recobriments en fase vapor) o la TS (projecció tèrmica). Varies de les 
alternatives seques al bany de crom dur, com ara la PVD, la PN (Nitruracó Plasma), la HVOF, 
LCVD, làser-CVD i el “Laser Cladding” o recobriment làser, han estat estudiades i examinades 
en ambdós sentits, per a la conformació de components originals com per a la reconstrucció 
de components malmesos.  
 
A l’hora de reemplaçar la tecnologia electrolítica s’ha de tenir en compte que els nous 
recobriments han de tenir com a mínim les mateixes propietats que el crom dur electrolític al 
que substitueixen, sinó que també s’han d’adaptar i encaixar al mode en que els components 
a recobrir s’elaboren, s’utilitzen i son restaurats. Han de ser realitzables a uns cost efectiu 
raonable a més d’ajustar-se a les necessitats del destinatari últim del component a lo llarg de 
tota la vida útil del mateix. Els processos HVOF i PVD i la doble nitruració plasma DNP, han 
demostrat ser una gran promesa com a reemplaçament en gran varietat d’aplicacions, des de 
superfícies de rodaments fins a acabats decoratius [12], [13], [15]. La combinació de les dades 
de comportament juntament  amb les d’anàlisis de costos demostren que aquestes 
alternatives poden ser alternatives al cromat econòmicament efectives. Per exemple, en el cas 
específic dels recobriments HVOF, aquests poden proporcionar mes del doble de rendiment 
sota condicions de desgast a la meitat del cost del cromat convencional.  

Les operacions d’acabat sobre metalls estan reconegudes com a la principal font de pol·lució 
mediambiental en els EEUU i en Europa. Les operacions d’acabat com ara l’electroxapat  i el 
galvanitzat estan essent dutes a terme sota un creixent escrutini i regulació, incrementant el 
seu cost, complexitat i risc comercial. De fet, en algunes regions d’Europa i dels EEUU, les 
ordenances ambientals s’han tornat tan estrictes que operacions com ara el cromat han estat 
del tot rebutjades i eliminades amb gran efectivitat, cosa que permet a les companyies i 
institucions governamentals que depenen d’aquestes operacions d’acabat tan ben establertes, 
el fet de trobar d’altres alternatives a un cost efectiu raonable.  

Tot i que les operacions del ministeri de defensa han estat immunes durant grans períodes de 
temps a les lleis de regulació ambiental,  aquesta situació a canviat del tot en els últims anys. 
Els dipòsits d’emmagatzematge militar actualment estan sotmeses a les mateixes lleis de 
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regulació ambiental que la majoria d’indústries. La substitució i/o reemplaçament d’una 
tecnologia tan ben aposentada requereix molt mes que una simple demostració de que les 
alternatives modernes poden comportar-se igual o fins i tot millor que les seves 
predecessores; qualsevol alternativa viable ha d’adaptar-se totalment al sistema de producció, 
manteniment i reparació dels components tractats i/o recoberts.  

6.7. Aternatives al procés elecrolític. 

S’han escrit gran nombre d’articles al voltant dels possibles substituts del crom hexavalent (Cr-
VI), utilitzat durant més de 65 anys en la indústria de l’electroxapat, que presenten greus 
problemàtiques mediambientals i funcionals. Tant el crom (VI) com el crom (III) s’utilitzen per al 
cromat de xapes, tintes, pigments, curtit de cuirs i preservació de fustes. 

A més de la problemàtica mediambiental lleugerament comentada anteriorment, també 
existeixen problemàtiques entorn al crom hexavalent associades a la seva funcionalitat, 
resultant-ne de tot això el rebuig de gran nombre de peces recobertes i d’altres problemes que 
provoquen grans dispeses econòmiques a l’amo del taller. D’entre aquestes en destaquen les 
següents [14]; 

• Poder de cobertura insuficient (D’especial rellevància en forats i seccions). 
 
• Cremades. 

 
• Alta sensitivitat a canvis i/o variacions de corrent (Difícil repetitivitat del procés). 

 
• Blanquejaments. 

 
• Baix rendiment energètic (Del 85 al 90% de l’energia es perd en forma de generació 

d’Hidrogen). 

Els subproductes residuals resultants de les operacions de cromat, amb alts continguts de 
crom hexavalent, han d’ésser químicament reduïts. Això implica la utilització de productes 
químics econòmicament cars, tals com el diòxid de sofre, Metabisulfit de sodi  o el Borohidrat 
de Sodi. A més d’això també es generen grans quantitats de llots considerats perillosos degut 
al seu gran contingut en crom (recordem que és un metall pesat). El cost econòmic que 
suposa tant el tractament com la gestió d’aquests residus incrementa dràsticament cada any, 
provocant una constant davallada en quant a rendibilitat econòmica d’aquests processos. 
Quan es reemplaça una tecnologia de recobriment com el cromat dur electrolític existeixen tot 
un seguit de qüestions bàsiques que un mateix ha de qüestionar-se. En la realitat del mon 
industrial, el sistema Substrat-Capa-Mètode de manufacturació) esta dissenyat amb el propòsit 
d’utilitzar el recobriment que ha de reemplaçar-se, així dons no es una simple qüestió de 
reemplaçar un recobriment per un altre sinó que aquest s’ha d’acoblar perfectament a totes i 
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cadascuna de les etapes del procés.  
Un a de formular-se llavors tot un seguit de qüestions alhora d’assegurar que el substitut es el 
correcte en ambdós sentits, econòmic i industrial.  

• Quina serà la utilització real del recobriment? No tan sols es d’importància la seva 
aplicació principal, sinó també el fet de que pugui tenir aplicacions secundàries. Mentre 
que el principal ús del crom dur ha de ser la reconstrucció d’un component danyat amb 
una capa i/o recobriment resistent al desgast, aquesta també ha d’aportar 
característiques de lubricació i resistència a la corrosió.  

• Quines son les propietats realment necessàries del substitut per tal de dur a 
terme correctament les seves funcions? Molt sovint, propietats com ara l’espessor 
de capa, venen determinades i/o especificades en funció de la tecnologia emprada fins 
al moment, però poden ser contraproduents en la implantació d’una nova tecnologia.  

• Requereix el nou recobriment de l’efectuació de canvis i/o variacions e el 
material del substrat o en el propi disseny del component? Un nou recobriment, 
per exemple de HVOF, pot requerir de la presència d’un substrat de major duresa o de 
major tolerància tèrmica per tal de ser efectiu. Un recobriment d’espessor reduït pot be 
requerir d’un canvi en les dimensions específiques o bé de l’acabat superficial del 
component a recobrir.  

• Quines modificacions pot ocasionar aquesta substitució al conjunt global del 
procés de producció? El canvi i/o substitució del procés pot abolir o bé requerir 
d’altres processos que poden afectar al conjunt global del procés de producció. Per 
exemple, el nou procés pot eliminar les operacions de granallat o de tractament tèrmic, 
o bé pot requerir d’una nova etapa de tractament tèrmic. L’abolició dels 
econòmicament costosos processos de granallat molt sovint fa dels nous processos de 
deposició econòmicament mes efectius, tot i quan el procés de recobriment sigui 
econòmicament mes costos. Aquestes variacions no solament varíen l’estructura de 
costos del sistema de producció, sinó que poden provocar la variació del flux de 
material i les fonts de matèries primes així com el nombre d’etapes del procés de 
producció. 

• Quin es el veritable cost del procés? Es de gran importància saber quin es el cost 
total del procés de producció, incloent el desenvolupament, les matèries primes, 
recobriment, operacions d’acabat, i no tan sols la part corresponent a la pròpia 
operació de recobriment. Poden haver costos ocults en ambdós processos, vell i nou, 
que poden no apreciar-se a simple vista en els anàlisis de costos; com ara el 
tractament i gestió de residus, riscos laborals, control de qualitat...).  

Així dons, un cop formulades les qüestions essencials en quant a la substitució d’un procés 
per un altre, s’han de formular les premisses que el nou recobriment i la tecnologia de 
recobriment corresponent hauran d’acomplir, que en el nostre cas seran les següents: 
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• Ha d’ésser una tecnologia neta; no ha de produir substàncies tòxiques i tan sols petites 
quantitats de residus sense toxicitat. 

•  Ha d’ésser una tecnologia tècnicament efectiva; el seu comportament ha d’ésser com 
a mínim el del recobriment substituït.  

• Ha d’ésser una tecnologia econòmicament efectiva; el cost del cicle de vida útil ha 
d’ésser comparable i fins i tot superior al de la tecnologia substituïda.  

• Ha d’ésser una tecnologia compatible amb la vida útil en servei; els recobriment de 
reconstrucció han d’ésser compatibles amb les operacions de reparació i de 
manteniment.  

6.8. Projecció tèrmica Vs Cromat duro 

A l’hora de comparar aquests dos processos hem de fer certes consideracions econòmiques 
respecte a l’establiment i manteniment de les instal·lacions. Els següents factors fan de la 
projecció tèrmica un procés competitiu en front del cromat dur: 

• Cost capital: el cost d’inversió de capital necessari per a l’establiment d’una 
instal·lació amb la mateixa capacitat de producció, tant per a projecció tèrmica com per 
a cromat dur, es molt més cara pel procés de cromat dur. 

• Espai: una instal·lació de projecció tèrmica requereix una significativament menor 
quantitat d’àrea superficial que no pas una planta de cromat dur. 

• Cost energètic: per a una operació de cromat son necessaris aproximadament 15 [W] 
d’energia per polsada quadrada d’àrea de recobriment, augmentant el cost del 
recobriment a mesura que augmenta el mida del component recobert. En el procés de 
projecció tèrmica, el mida del component a recobrir afecta al temps de recobriment, i 
depenent del procés de projecció tèrmica utilitzat, els costos energètic son equivalents.  

• Eliminació i tractament de residus: la disposició d’afluents per a processos 
electrolítics s’està tornant cada cop mes difícil i complicada, degut a les regulacions 
estatals existents en matèria de control de pol·lució, que obliguen a cadascuna de les 
instal·lacions involucrades a realitzar fortes inversions encaminades al correcte 
tractament dels residus resultants. El procés de projecció tèrmica produeix residus 
perillosos  en forma de pols metàl·liques, el tractament i eliminació dels quals son 
relativament mes senzilles i econòmiques.  

• Diversitat de materials: el cromat te com a únic objectiu de les seves instal·lacions un 
únic recobriment, mentre que les instal·lacions de projecció tèrmica son capaces de 
produir un gran ventall de recobriments diferents. 

El procés de cromat dur utilitza mes del doble d’etapes de procés tot comparant-lo amb al 
procés de projecció tèrmica Taula 6.1, traduint-se en un major temps de processament.  
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Taula 6.1: Taula comparativa de les etapes de procés entre el cromat i la projecció tèrmica. 

6.8.1. Avantatges i Limitacions del procés de projecció tèrmica com a 
alternativa al cromat electroític. 

A l’hora d’evaluar la tècnica de projecció tèrmica com a alternativa en vers la utilització dels 
recobriments electrolítics de crom, cal assabentar-se de les avantatges i de les limitacions que 
aquesta presenta. D’entre les principals avantatges i Limitacions presentades pels 
recobriments deposats mitjançant tècniques de projecció tèrmica en destacarem les següents. 

Avantatges 

• Baixa inversió de capital: comparant-les amb les instal·lacions del cromat electrolític, 
les instal·lacions de la projecció tèrmica requereixen d’una menor inversió de capital. A 
mes, la instal·lació d’un sistema de projecció tèrmica requereix de menor temps a mes 
de tenir uns costos associats a la instal·lació clarament mes baixos. 

• Tractament/Processament de residus: els residus produïts pel procés de projecció 
tèrmica no son tòxics, tot i que poden contenir certs elements que requereixin d’un 
processament especial. Generalment es tractarà de pols seques, alguns dels quals 
poden ser altament reactius. 

• Costos d’aplicació competitius: es en aquelles aplicacions on es requereixin 
d’espessors de capa mes gruixuts sobre peses de mida mes gran on la projecció 
tèrmica esdevé mes competitiva, en quant a costos d’aplicació es refereix, respecte del 
cromat. 

Nº Oper. Operació i/o Etapa Cromat dur Projecció tèrmica
1 Desengreixat. X X
2 Neteja Alcalina. X -
3 Arenat. - X
4 Aclarit. X -
5 Gravat químic. X -
6 Aclarit. X -
7 Recobriment. X X
8 Aclarit. X -
9 Assecat. X -

10 Polit. X X

Cromat dur Vs. Projecció Tèrmica
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• Mida de peça no limitant: el procés de projecció tèrmica no posseeix limitacions reals 
en quant a mida de peça recoberta es refereix, degut al fet de que no requereix de la 
immersió completa del component en un bany com si es en el cas del cromat. 

• Taxes elevades de recobriment: la gran majoria de tècniques de projecció tèrmica 
posseeixen taxes de recobriment (Velocitats de deposició de gruix de capa) superiors 
a les presents en el crom electrolític. 

• Transportabilitat: l’equipament de processat per projecció tèrmica es fàcilment 
transportable a peu de fabrica “In-Situ” o al lloc on es requereixi la seva utilització, 
evitant el fet de desmuntar, empaquetar i traslladar el component a tractar fins les 
instal·lacions de projecció. 

• Senzillesa de procés: el procés de deposició per projecció tèrmica requereix d’un 
menor nombre d’etapes de deposició comparant-lo amb el cromat. 

• Recobriments gruixuts: el procés de deposició per projecció tèrmica permet 
l’econòmica deposició de recobriments de gran espessor, en algunes aplicacions fins 
de l’ordre dels 10 [mm] d’espessor. 

• Recobriments densos: poden deposar-se recobriments amb densitats molt similars a 
les densitats teòriques dels materials de deposició.  

• Uniformitat d’espessor: les acumulacions d’espessor produïdes per projecció tèrmica 
son molt mes uniformes que no pas les produïdes pel cromat, depenent de grau 
l’automatització del procés i de la geometria del component processat. 

• Selecció de materials: aquesta es, quasi sense cap mena de dubte, la principal 
avantatge dels processos de projecció tèrmica. Depenent de les característiques 
específiques sol·licitades a un cert component, com ara la resistència a la corrosió,  
desgast, temperatura en servei i d’altres factors, podrem escollir i/o seleccionar un 
material o un altre, o bé una combinació dels mateixos. 

• Temps de processament menor: la disminució en el nombre total d’etapes del 
procés, unida a les elevades taxes de recobriment aplicades, redueixen dràsticament 
el temps de cicle, que es un factor de creixent importància tant en la productivitat com 
en sectors com els de la reparació i restauració de components.  

• Nul·la fragilització per hidrogen: no es presenten problemàtiques associades a la 
fragilització per hidrogen en substrats de base metàl·lica. 

• Tractament Tèrmic posterior no necessari: no son necessaris tractaments tèrmics 
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posterior a la deposició, ni els tractament d’alleugeriment de tensions. 

• Mínimes operacions d’acabat: els recobriments deposats per projecció tèrmica 
poden ser acabats amb un polit convencional, o bé amb un simple mecanitzat. 

Limitacions. 

• Focalització: es un procés de recobriment focalitzat “Line of sigth process”, la qual 
cosa dificultarà el recobriment de peses de geometries complexes o bé de diàmetres 
interiors, o bé pot significar treballs complexos de programació. 

• Soroll: els processos de projecció tèrmica varien en quant a producció sonora, alguns 
del quals arriben a nivells superiors als 135 [dB], requerint de sistemes de protecció i/o 
atenuació sonora pels operaris. 

• Pols: tots els processos de projecció tèrmica produeixen partícules de pols com a 
residus i material sobrant de pulverització, que necessiten ser tractats posteriorment, 
amés de per a mantenir la zona de deposició correctament neta. 

• Paràmetres del procés: es requereix d’una minuciosa comprensió del procés de 
projecció per tal d’obtenir els resultats òptims i, al igual que qualsevol altre tecnologia, 
existeix una corba d’aprenentatge associada al mateix. 

6.8.2. Avaluació de la projecció tèrmica com a alternativa al cromat electrolític. 

El procés de projecció encara està lluny de reemplaçar completament al cromat a nivell 
mundial, no obstant, el que si que farà serà oferir una solució alternativa en aquelles 
aplicacions on el funcionament i/o comportament de la capa, la mida del component, 
l’espessor del recobriment, el temps de cicle o bé la legislació mediambiental creïn 
problemàtiques en l’aplicació dels cromats. 

Diferents sectors industrials s’estan movent cuidadosament i metòdicament en pro de 
l’aplicació de capes per projecció tèrmica en aplicacions on el cromat ha estat la solució 
aplicada durant anys. Ambdós processos tenen les seves limitacions, i per això sembla 
inverosimil pensar que aquesta tecnologia pot fer quelcom mes que suplir al cromat així com a 
d’altres tractaments superficials en el sector industrial. Això proporcionarà als enginyers 
solucions addicionals a les moltes problemàtiques sorgides en aquelles aplicacions on es 
requereixin elevats graus de comportament sota funcionament.  

Els avenços experimentats pel procés de projecció tèrmica en la última dècada, ambdós en 
termes de producte i de procés, així com a nivell d’enteniment de la pròpia tècnica, han situat a 
aquesta tecnologia en llocs d’avantguarda industrial [14]. Existeixen un cert nombre 
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d’alternatives viables al cromat dur electrolític que poden ser utilitzats a nivells productius. En 
general, el seu comportament serà com a mínim equiparable, i de vegades superior, als 
recobriments reemplaçats, contràriament a l’opinió popular, especialment si es tenen en 
compte les millores en quant a comportament en servei i nivells similars d’integració en 
l’ambient de manufacturaria. Els processos HVOF, PVD i demés alternatives, no sempre seran 
econòmicament menys costoses i millors [13]. En aquelles aplicacions amb geometries 
complexes, acabat econòmic o inexistent, espessors de cromat reduïts, vida útil no crítica, 
etc..., els costos de les alternatives modernes seran relativament mes elevats. 

A pesar del fet que eliminem els residus de crom hexavalent (Cr6+), els processos com el 
HVOF, PVD, NP nitruració Plasma, recarrega làser o la Laser-CVD, no estan totalment lliures 
de la presència de residus. El volum de residus generat depèn de diferents factors com ara la 
geometria i la mida dels components,  carrega o volum de càrrega de cada cicle de producció, 
la mida d’àrea recoberta, grau de netedat del component, ...etc. tots els processos modern de 
recobriment necessiten de certs nivells de netedat i de preparació superficial dels components 
a recobrir, i conseqüentment, tots els processos produeixen residus aquosos resultants de les 
operacions de neteja, principalment aigües contaminades d’olis i àcids.  

Per a la correcta utilització de les alternatives modernes de recobriment es indispensable tenir 
en compte mes d’un únic comportament o cost. La introducció d’una alternativa moderna al 
procés d’electroxapat sol involucrar d’altres canvis damunt del procés global de 
manufacturaria, incloent-hi fins i tot canvis en els materials i dimensions específiques, en les 
etapes anteriors (preparació superficial) i posteriors (acabat) al recobriment. Mes difícil encara 
quan al mateix temps de produir a la llarga un producte de majors prestacions a menor cost, 
s’han de disminuir tant els riscos financers com l’impacte ambiental.  

6.8.3. Comportament de la HVOF com a alternativa al cromat. 
 
Els exhaustius estudis de les possibles alternatives als processos de cromat dur han 
demostrat que moltes d’elles posseeixen comportaments de desgast molt superiors, essent els 
recobriments dipositats per les tècniques HVOF uns dels que han presentat millors prestacions 
[3], [15]. Els recobriments HVOF poden ser realitzats amb la majoria d’aliatges i alguns 
compòsits, i poden ser deposades en espessors superiors a 1 [mm], fent-la susceptible a ser 
utilitzades en operacions de reconstrucció. Degut a les limitacions imposades pel temps limitat 
de residència de les partícules de pols en la flama de projecció, els processos HVOF no poden 
ser utilitzats per a ceràmiques d’elevat punt de fusió. No obstant, poden ésser utilitzats de 
forma molt satisfactòria amb aliatges resistents al desgast i amb compòsits com el WC-Co i el 
Cr3C2-NiCr, els quals tan sols requereixen de la fusió de la fase matriu metàl·lica i no de les 
partícules ceràmiques.  

L’acabat del recobriments HVOF sol ser molt mes senzill que no pas les operacions d’acabat 
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dels recobriments de crom electrolític. Mentre que el crom dur ha d’ésser granallat, tant pel 
seu dimensionat com per a l’eliminació de possibles nòduls i defectes presents en l’interior, i 
els recobriments projectats tèrmicament per plasma tendeixen a esquinçar-se, els 
recobriments HVOF poden ser acabats mitjançant un simple lapejat o tornejat, cosa que el fa 
mes senzill i econòmicament barat en front del crom dur. 

Degut al fet que els recobriments HVOF son clarament mes simples d’aplicar a mes de ser 
mes estricte que els processos de projecció plasma, aquests s’adapten perfectament a les 
aplicacions en operacions militars de manteniment, en les quals es necessari recobrir un gran 
ventall de components diferents. A més, no tan es el comportament dels recobriments HVOF 
superior al presentat pel crom dur, sinó que l’adaptació a les operacions que generalment 
utilitza el crom dur pot ser molt bona.  

Generalment, els enginyers perceben a les alternatives modernes d’ésser econòmicament 
mes cares que no pas el crom dur, i de vegades es cert, tot i que no pas pel cost elevat 
inherent al propi procés alternatiu, sinó degut als baixos volums de producció i a la utilització 
d’equips de deposició que no estan específicament preparats per a treballar en línies de 
producció. Combinant-se amb aquest fet, trobem el fet de que en les plantes convencionals de 
recobriment electrolític estan totalment devaluades o menyspreades, mentre que el cost del 
processament dels residus i els riscos econòmics son molt mes elevats que no pas els propis 
costos de producció. Si els costos de producció es calculen en base al mateix volum de 
producció, i tots els costos de certa importància son degudament tinguts en compte al llarg de 
tot el procés de producció (incloent-hi les operacions d’acabat).  

Les metodologies modernes solen ser competitives, sinó mes econòmiques, que no pas les 
antigues metodologies d’electroxapat. El procés HVOF no només es econòmicament mes 
barat que el cromat dur sinó que a més ocupa aproximadament un 20% del espai en planta 
requerit per a produccions equivalents de cromat dur [15].  

La causa del relatiu bon comportament financer dels recobriments moderns radica 
principalment en la seva eficiència i /o rendiment. En el procés de cromat dur, per exemple, un 
grup de components de 100 anells requereix de 2 a 8 [h] per al seu recobriment, mentre que 
tan sols requereix de 15 [min] per a la deposició HVOF, i aproximadament 4 [h] per a la 
deposició PVD però recobrint fins a 8 grups d’anells de forma simultània. Aquesta 
dependència crítica en funció del rendiment del procés ha d’ésser tinguda en compte alhora 
d’escollir una alternativa viable al procediment de cromat. En l’avaluació de costos, un sempre 
ha de tenir en compte fet de considerar tots els costos que entranya el canvi en la metodologia 
de recobriment, mes que únicament aquells merament atribuïts al propi recobriment, incloent-
hi en elles tant les operacions de preparació com les d’acabat. 

Per exemple, el recobriment alternatiu mitjançant processos HVOF proporciona superfícies 
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que poden ser acabades per un lleuger granallat, inclòs per un lleuger clapejat o tornejat. Els 
processos PVD necessiten d’una preparació superficial mes acurada, però pel contrari, 
aquesta preparació s’efectua damunt l’acer dolç del component en comptes de damunt la capa 
dura. Hi ha costos on els costos del cicle de vida útil son els crítics en front dels costos de 
producció, ja que poden requerir de certa quantitat d’operacions de manteniment i restauració 
que poden encarir molt els costos. Els anàlisis de les alternatives pel reemplaçament del crom 
electrolític per a components aeronàutics mostra que, mentre que el recobriment HVOF pot 
costar de 1 a 1.5 vegades els costos del cromat, aquests recobriments duraran de 3 o 4 
vegades mes que els primers. Degut a que aquest tipus de recobriments son recoberts 
novament una mitjana de 2.5 vegades, la tecnologia HVOF podria arribar a eliminar 
completament les operacions de pre-tractament durant la vida útil del component, evitant 
d’aquesta manera la nova creació de residus de crom hexavalent, de gran toxicitat.      
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7. Caracterització 

7.1. Procés HVOF emprat en el nostre estudi. 

Els recobriments HVOF analitzats han estat projectats a les instal·lacions técniques de 
l’empresa alemanya THERMICO, amb els paràmetres generals de deposició exposats en la 
taula 7.1. Per a la projecció dels recobriments estudiats s’ha utilitzat una pistola HP-HVOF 
amb una configuració d’injecció tipus C-CJS K4.2 [WWW6]. 

 

Projecció HVOF 
Paràmetre de projecció Valor 

Combustible (Kerosè) 12  [l/h] 
Hidrògen 6 [m3/h] 
Oxígen 45 [m3/h] 
Gas portador (N2) 0.8 [m3/h] 
Alimentació de la pols 4 [kg/h] 
Eficiència de deposició 55 [%] 
Densitat 6.6 [gr/cm3] 

Taula 7.1: Paràmetres de projecció del procés HVOF emprat en el nostre estudi per als 
recobriments analitzats. 

7.2. Caracterització de les pols de projecció. 

7.2.1. Definició de material nanocristal·lí. 

Els materials nanocristal·lins són materials policristal·lins amb un tamany de grà inferior a 100 
[nm] (1 [nm] = 10 -9 [m]). El tamany de grà convencional en els materials metàl·lics es trova en 
el rang del micròmetre 1 [µm] on (1 [µm] = 1000 [nm]). En comparació amb els materials amb 
un tamany de grà convencional, els materials nanocristal·lins mostren: 

• Augment de la resistència mecànica. 
 
• Augment de la duresa. 

 
• Mòdul elàstic equiparable o bé inferior. 
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• Millor resistència al desgast. 
 

• Augment de la difusivitat. 
 

• Augment de la resistència elèctrica. 
 

• Menor conductivitat tèrmica. 
 

• Millors característiques, com ara materials magnètics tous. 
 

7.2.2. Mètode d’obtenció de la pols de projecció nanocristal·lína. 

Des dels primers trevalls realitzats per a la fabricació de pols nanocristal·lines, adequades per 
a la seva utilització en tècniques de projecció tèrmica, s’han dessenvolupat diferentes 
tècniques, essent la tècnica de molturació mecànica “Mechanicall Milling” un dels mètodes 
més extensament utilitzats.  

Aquesta tècnica consisteix en un procés de trituració mecànica d’elevada energía, en la qual 
pols de materials purs o bé pre-aleats són sotmesos a procesos contínus de soldadura i 
fractura que comporten  la producció de materials metaestables amb microestructures 
controlades.  

El mètode, tanmateix, permet l’obtenció d’aliatges metàl·lics tot ajustant la proporció de les 
diferents substàncies i/o fases “Mechanicall Alloying”. Actualment, aquesta tècnica s’esta 
utilitzant per a sintetitzar aliatges amorfs, compostos intermetàl·lics i materials nanocristal·lins, 
essent haches últim el de major importancia en el nostre estudi. 

El mètode emprat per a la producció de la pols nanomètrica de projecció, emprada per a la 
deposició dels recobriments HVOF analitzats en aquest estudi, ha estat la trituració mecànica 
en un molí de boles o “Ball Milling” Fig 7.2. Les boles de trituració són d’hacer inoxidable, i 
amb una rel·lació de pes  (pols/boles) preestablerta de (1:30).   

Aquest procés es caracteritza per  l’aplicació d’una severa deformació plàstica de la pols de 
projecció triturada, deformació plàstica que comporta un procés de formació i recombinació de 
dislocacions, donant lloc a la recristalització de tamany nanocristal·lí. Durant el procés de 
trituració mecànica de boles, es produeix un procés contínu de fractura y soldadura en fred de 
partícules Fig 7.1. 
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Fig 7.1: Diagrama esquemàtic del procés de trituració mecànica de boles. 

Aquest procés, amés de produïr la trituració mecànica i l’afinament de la pols triturada en 
condicions controlades, possibilita la realització del procés en condicions criogèniques (N2 
Líquid) “Criomilling”, mitjançant la inmersió de la pols en nitrògen líquid a 77 [K]. La qual cosa, 
a més de reduïr la contaminació d’oxígen provinent de l’atmosfera per part de la pols, permet 
la minimització de la generació de calor durant el procés de molturació, la qual cosa afavoreix 
el procés de fractura i soldadura en materials dúctils. A més de possibilitar la realització del 
procés mecànico-químic per immersió en un líquid reactiu.   

 

 

 

 

Fig 7.2: Esquema d’un tambor de trituració trituración mecánica “ball milling”. 

Les pols de projecció, materials d’aport, utilitzades per a la projecció dels recobriments HVOF 
estudiats en aquest trevall, han estat suministrades per l’empresa alemanya “WOKA Gmbh” 
[WWW7]. La producció de pols de projecció per a tècniques de deposició HVOF, en les 
instal·lacions de WOKA [WWW7], esta dividida en quatre etapes principals: Homogeneització 
dels components, “Spray Drying”, Sinterització i “Crushing and Screening”. En la primera 
etapa, Homogeneització,  s’asoleix una distribució homogenea dels carburs i de la matriu 
metàl·lica, juntament amb alcohols i d’altres materials orgànics, mitjançant la ja esmentada 
trituració mecànica. En la segona etapa, “Spray drying”, la suspensió homogènea es 
projectada en una atmosfera sense oxígen. El baix contingut d’oxígen es del tot necessàri per 
a evitar l’oxidació dels esfèrics aglomerats porosos  procedents de l’etapa anterior.  
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7.3. Caracterització del material base (Acer 1.2738). 

El substrat o material base utilitzat, sobre el qual s’han projectat els recobriments HVOF 
analitzats, és un acer al carboni de denominació AISI P20 o DIN 40CrMnNiMo. Les 
caracetrístiques mecàniques d’aquest acer han estat extretes de fonts científiques [WW-MW], i 
complementades per les dades procedents dels assaigs tribològics experimentals efectuats. 
Aquests assaigs tribológics, duresa, desgast, rugositat i coeficient de fricció principalment, han 
estat efectuats sota les mateixes condicions que els recobriments  HVOF analitzats, a fí i 
efecte de fer més representatives les comparatives finals. En la taula 7.2 podem observar la 
composició química d’aquest acer, i en la Taula 7.3 les principals característiques del mateix. 

Element Fe Cr C Mn Mo Ni P S Si 
Wt [%] 94.683-94.7 1.9 0.4 1.5 0.2 1 0.012 0.005 0.3 

Taula 7.2: Composició química de l’acer base 1.2738 [WWW8]. 

Propietat Valor Unitats 
Duresa 30 [HRC] 
Límit elàstic 826 [MPa] 
Límit a fractura 993 [MPa] 
Elongació 17 [%] 
Mòdul elàstic 205 [GPa] 
ρ Charpy 22 [J] 
Conductivitat tèrmica 29 [W/m x K] 

Taula 7.3: Composició química de l’acer base 1.2738 [WWW8]. 

7.4. Caracterització dels recobriments HVOF utilitzats. 

Els recobrimenst basats en els sistemes WC-Co i Cr3C2-NiCr s’utilitzen habitualment en la 
obtenció de recobriments HVOF resistents al desgast i a la corrosió sobre substrats d’acer, 
que es el nostre cas. Els recobriments del tipus WC-Co presenten una duresa més elevada 
pero una menor resistència a la corrosió i menor estabilitat tèrmica que els recobriments tipus 
Cr3C2-NiCr. Els recobriments del tipus Cr3C2-NiCr poden utilitzar-se en medis corrosiús a 
elevades temperatures. Si bé els recobriments del tipus Cr3C2-NiCr són relativament menys 
durs que els recobriments del tipus WC-Co, la utilització de materials nanocristal·lins ha 
permés millorar les seves propietats mecàniques i la seva resistència a la corrosió. En la taula 
7.4 podem observar les característiques dels recobriments HVOF estudiats en estat de 
recepció, observant que pertanyen a les dues famílies esmentades anteriorment, amb 
diferents tamanys de partícula de projecció; un tamany standard, d’escala micromètrica, i un 
altre tamany nanomètric. Tal i com s’observa en aquesta taula, el nombre total de 
recobriments estudiats és de 14 capes, 7 del tipus CrC-NiCr i 7 del tipus WC-Co, amb 



Avaluació dels recobriments HVOF com a alternativa funcional al crom dur electrolític Pág. 75 

  

 

diferents tamanys de partícula i composicions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 7.4:  Característiques dels recobriments HVOF recepcionats. 

7.5. Caracterització dels recobriments de crom dur electrolític. 

CROM DUR 
Propietat Valor 

Densitat 7 [gr/c.c] 
Punt de Fusió 1900 [ºC] 
Coeficient de Dilatació Tèrmica 0.8 mm/m a 0º [C] 
Conductivitat Tèrmica 0.165 [cal/cm· s · ºC] 
Resistència a la Tracció 15000 [Kg/mm2] 
Duresa 850 – 1150 [HV] 
Coeficient de fregament 0.17[Base acer] 
Propietats megnètiques Amagnètic 

Crom Dur: 200h [CNS] 25 [µm] Resistència a la corrosió 
Dúplex:  800h [CNS] 25 + 25 [µm] 

* CNS: Assaig de corrosió en Cambra de Boira Salina. 
 

Taula 7.5: Propietats generals dels recobriments de crom dur electrolític. 

Nº Denominació Composició ∅ partícula [µm] Tamany
1 780/44 CrC75(NiCr20)25 (-30) a (+10) Standard
2 792/44 CrC60(NiCr20)40 (-30) a (+10) Standard
3 794/30 CrC80(NiCr20)20 (-45) a (+15) Standard
4 776/G WC CoCr 86 10 4 (-30) a (+15) Standard
5 755/26 WC Co 88 12 (-45) a (+20) Standard
6 760/30 WC CrC Ni 8 (-45) a (+15) Standard
7 765/F WC Co 83 17 (-45) a (+20) Standard
8 765/Al2O3 WC-Co-Al2O3 (-10) Nanomètrica
9 1586 CrC75(NiCr20)25 (-5) Nanomètrica
10 1590 CrC75(NiCr20)25 (-10) Nanomètrica
11 1577 CrC60(NiCr20)40 (-10) Nanomètrica
12 1566 CrC60(NiCr20)40 (-5) Nanomètrica
13 0,9 Ra WC-Co 83-17 (-15) a (-5) Nanomètrica
14 1,2 Ra WC-Co 83-17 (-15) a (-5) Nanomètrica

Recobriment
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8. Procés experimental. 

En aquest apartat es fa una descripció, un pel més detallada, del procés experimental efectuat 
sobre les probetes d’acer recobertes dels recobrments HVOF objecte d’aquest estudi, parant 
especial atenció tant en els equips d’anàlisis emprats com en els paràmetres calculats en 
cadascún dels assaigs, així com en les diferents tècniques de preparació específica de les 
mostres. 

8.1. Descripció del mètode experimental. 

En la realització d’aquest estudi s’han avaluat tota una sèrie de propietats dels 
recobriments HVOF, emprant en cada cas el procés experimental disponible més adequat. 
En aquest apartat s’explicarà de forma més detallada totes aquelles propietats estudiades 
aixì com els assaigs i els equips utilitzats per a mesurar-les. El mètode experimental consta 
de cinc assaigs, que permeten calcular bàsicament les següents propietats: 

• Rugositat. 
• Microestructura. 
• Ultramicroduresa. 
• Coeficient de fricció. 
• Velocitat de Desgast. 
• Adherència. 
• Porositat. 
• Espessor de capa. 
• Resistència a la corrosió. 

8.2. Rugositat. 

En una peça mecanitzada, com és el cas de les nostres provetes d’acer, poden establir-se 
quatre classes de desviacions segons l’espaiat i periodicitat de les irregularitats tot i que a la 
realitat no existeix una frontera entre elles. Aquestes són: 

• Ondulació: És una desviació de tipus periòdic i de pas mig superior a 1 mm. Està 
causada per vibracions de baixa freqüència, presents durant el mecanitzat de les 
peces. És freqüent en treballs com el fressat a causa del mal afilat i reglat de les dents 
de la fresa, o com el rectificat a causa d’un diamantat incorrecte de la mola. 

 
• Error de forma i de posició: Causades per imprecisions en la màquina-eina i 

deformacions de les peces a forces de tall, d’origen tèrmic, etc. 
 

• Rugositat: De tipus periòdic o aleatori i de pas curt (inferior a 1 mm). Està causada per 
les característiques geomètriques del procés de mecanitzat (ratllat en el tornejat, 
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fressat, rectificat, etc.), ruptura del material durant la separació de la viruta, vibracions 
d’alta freqüència, etc. 

 
• Esquerdes: De caràcter esporàdic i per diverses causes sovint alienes al procés de 

mecanitzat. 

Ens proposem caracteritzar la rugositat superficial de les provetes recobertes, la qual pot venir 
originada per la rugositat en el mecanitzat de la proveta i la rugositat en el dipòsit dels 
recobriments.  

A l’hora d’avaluar la rugositat superficial d’un material i/o recobriment s’han de tenir en compte 
tant les normes de classificació dels aparells i/o equips que serveixen per a mesurar i avaluar 
els paràmetres geomètrics dels estats superficials (UNE 82-302-92), així com les normes que 
estableixen els paràmetres a calcular, els seus valors i les regles generals per a la 
determinació de les especificacions (UNE 82-301-86). Per tal de mesurar la rugositat 
superficial hem utilitzat un rugosímetre tipus "Taylor-Hobson Rugosimeter-Perfilometer", "form 
talysurf plus", dotat de una punta de diamant de 2 [µm] de diàmetre, seguint la norma d’assaig 
(DIN 4772).  

Figura 8.1: Rugosímetre "form talysurf plus" de "Taylor Hobson" del laboratori EUPSVG. 

Amb aquest aparell s’obté un perfil de la superfície, explorant un tram recte mitjançant un 
captador inductiu amb una punta de diamant de diàmetre 0.2 [µm], que està acoblada a un 
transductor diferencial de variable lineal (LVDT), que proporciona un senyal elèctric 
representatiu dels desnivells trobats. En general, els criteris d’avaluació són de tipus vertical. 
Així, per exemple el grau de rugositat s’avalua generalment per (Ra) que és la desviació 
mitjana aritmètica de l’alçada del senyal enregistrada sobre la línia central. Aquest valor de 
rugositat és menys sensible que altres valors a les imperfeccions dels instruments de mesura. 
També s’utilitzen altres valors com (Rmax), (Rt) i (Rz). A continuació estan definits cadascun 
d’aquests valors, i d’altres, a través de la representació del diagrama que dóna el rugosímetre. 
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A continuació s’introdueix tot un seguit de definicions dels principals conceptes a tenir en 
compte en el terreny de les rugositats, a fi i efecte de facilitar la comprensió dels resultats 
experimentals que s’obtindran mes endavant. 

• Superfície: És el límit d’un cos sòlid. En la majoria dels casos, no posseeix una 
estructura regular i presenta defectes que es classifiquen en tres grups: rugositat, 
ondulació i forma. 

• Perfil: Exploració d’una secció perpendicular a la superfície. Aquest procediment de 
mesura permet explorar una superfície en dues dimensions. El palpador es guiat 
horitzontalment sobre la superfície, a velocitat constant, per a una unitat d’avanç. 

• Longitud d’exploració o palpació (lt): És la distància recorreguda pel palpador 
durant un cicle de mesura. 

• Longitud d’avaluació o de referència (lm): És la porció de la longitud d’exploració 
analitzada per l’aparell. En aquesta longitud s’integren els valors presos i amb ells es 
determina la rugositat. 

 

 

 

 

Figura 8.2: Perfil de superfície (P), perfil total (Pt) i longitud d’avaluació (lm). 

• Perfil de superfície (P): És la imatge del perfil explorat pel palpador durant el seu 
recorregut de palpació. El perfil de superfície (P), així analitzat serveix de base per a 
tots els càlculs. Pot ser registrat en tot detall. El perfil (P) engloba sempre la rugositat 
de la superfície. Les següents avaluacions en el perfil de superfície (P). 

                                            Figura 8.3: Sistema M. 

• Sistema M (DIN 4768): En el sistema M, la línia de referència és una línia mitjana que 
talla el perfil explorat (P) de tal manera que les superfícies gràfiques dels pics i els 
valors enregistrats es compensen, es a dir, són iguals. La línia de referència en el 
sistema M es calculada electrònicament pels aparells de mesura de rugositat. 
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• Longitud d’ona límit (Cutt-off Wavelength): És la longitud de l’ona sinusoïdal que es 

transmesa en el 75 % de la seua amplitud. L’elecció de la longitud d’ona límit 
determina quines irregularitats pertanyen respectivament al perfil d’ondulació (W) i el 
perfil de rugositat (R). Actua com a element separador d’ondulacions (filtre) i permet 
analitzar únicament la rugositat, sense interferències degudes a l’ondulació. 

 
• Perfil de rugositat (R): És el perfil de superfície després de ser filtrat per un separador 

d’ondulacions d’una longitud d’ona límit determinat. A partir del perfil (R), l’aparell 
calcula els criteris següents: Ra, Rt, Rmax, Rz. 

 
 

Figura 8.4: Perfil de rugositat (R). 

• Alçada de rugositat (Rz) (DIN 4768): És el valor mitjà de les alçades de rugositat 
individual en cinc longituds de mesura (le) simples seqüencials.                              

Figura 8.5: Alçada de rugositat (Rz). 

• Alçada de rugositat màxima (Rmax) (DIN 4768): És la major alçada individual de 
rugositat (Z) dins la longitud total de mesura o referència (lm). En la figura anterior: Rmax 
= Z4. 
 

• Rugositat total (Rt): És la distància vertical entre el pic més alt i la fosa més profunda. 
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Figura 8.6: Rugositat total (Rt). 
 

• Rugositat mitjana (Ra) (DIN 4768/1; DIN 4762/1; ISO/DIS 4287/1): És la mitjana 
aritmètica de totes les distàncies verticals absolutes des de el perfil de rugositat (R), 
fins la línia mitjana de referència dins la longitud de referència (lm). 

 

                            
                 

                            
                            
          

Figura 8.7: Rugositat mitjana (Ra). 

Les mesures de rugositats dels diferents recobriments HVOF s’han dut a tèrme tot seguint uns 
pasos predefinits, exposats a continuació: 

• S’han efectuat tres mesures en la direcció longitudinal a la direcció de deposició del 
recobriment, direcció paralel·la ( α = 0º), efectuant-ne la mitjana corresponent de tots i 
cadascuns dels valors calculats. 

 
• S’han efectuat tres mesures en la direcció transversal a la direcció de deposició del 

recobriment, direcció perpendicular ( α = 90º), efectuant-ne la mitjana corresponent de 
tots i cadascuns dels valors calculats. 

 
• S’ha efectuat el promig de les mitjanes, longitudinal i transversal, de tots i cadascun 

dels paràmetres mesurats: (Ra), (Rmax), (Rt) i (Rz). 
 

• La gràfica representativa de la rugositat de cada recobriment ha estat sel·leccionada 
segons la seva proximitat als valors mitjos totals. Es a dir, la gràfica representativa 
sel·leccionada es aquella els valors de la qual son més propers als valors mitjos 
calculats.  
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8.3. Ultramicroduresa. 

La mesura de la duresa d’un recobriment, a diferència d’un material base, es dificulta en gran 
mesura degut a les reduïdes dimensions del pròpi recobriment en quant a espeçor. A l’hora de 
mesurar la duresa pròpia del recobriment, s’han d’efectuar seccions transversals de la proveta, 
a fí i efecte de tenir en compte única i exclusivament el material de recobriment. La petjada 
produïda per la indentació no ha d’aproximar-se als extrems del recobriment, havent de 
guardar una distància de tres vegades el valor de la diagonal màxima de la petjada, tant 
respecte de la superfície del recobriment com de la interfase capa-substrat, degut a la ja 
esmentada limitació en quant a espeçor de capa, fa del tot indispensable la utilització de 
càrregues molt petites i de duròmetres de pressició es a dir, microduròmetres i 
ultramicrodurómetres.  

A l’hora de mesurar la microduresa d’un recobriment s’han de tenir en compte les normes que 
estableixen els paràmetres a calcular, els seus valors i les regles generals per a la 
determinació de les especificacions . En el nostre cas, la normativa d’assaig consultada per a 
dur a terme els assaig d’ultramicroduresa dels recobriments HVOF estudiats ha estat la norma 
d’assaig (ASTM-E 384-99).   
 
La determinació de la microduresa i de les propietats elasto-plàstiques dels recobriments, s’ha 
realitzat mitjançant la utilització d’un ultramicroduròmetre “Fischerscope H100” (Fig 8.8), capaç 
de mesurar de froma contínua la força aplicada i la profunditat de penetració, emprant un  
indentador Vickers. Els assaigs han estat realitzats amb valors de càrrega aplicada de 1000 
[mN], la qual ha estat aplicada de forma gradual en 20 etapes d’entrada i unes altres tantes de 
sortida, amb un temps de repos entre dos nivells succesius de 1[s]. Els valors mitjos resultants 
s’han obtingut a partir de 25 indentacions diferents, descartant-se aquells valors anòmals com 
a consequència dels posibles defectes pressents en els recobriments. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig 8.8: Imatge fotogràfica del equip de “Fischerscope H100” disponible a la EPSEVG. 
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La mesura de la microduresa dels diferents recobriments HVOF emprats en el nostre 
estudi s’ha dut a terme  mitjançant el microduròmetre "Fisher" (Fig 8.8); aquest aparell ens 
mesura la duresa del material i/o recobriment mitjançant el procediment de duresa 
universal, descrita segons les normes (DIN 50359-1, DIN 50359-2, DIN 50359-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.9: Representació esquemàtica d'una secció realitzada a través de l'empremta 
produïda durant un cicle de càrrega-descàrrega amb l'ultramicroduròmetre. En ella es 
defineixen els diferents paràmetres utilitzats en l'anàlisi del mòdul de Young E. Perfil de la 
superfície després d'enretirar completament la càrrega (a), perfil de la superfície sota càrrega 
màxima (b) i perfil del punxó (c). 

Per tal de mesurar la duresa d’un recobriment, en el nostre cas al voltant de les 200 [µm] 
d’espessor, es del tot indispensable l'ús d’un ultramicroduròmetre. Un duròmetre Vickers 
consisteix en un indentador amb una punta de diamant Vickers que penetra i/o indenta la 
superfície del material del qual volem mesurar la duresa. 

Hi ha dos aspectes principals que diferencien l'ultramicroduròmetre del microduròmetre: en 
primer lloc l'aplicació de càrregues molt petites, i en segon lloc la mesura contínua de la 
penetració durant la càrrega i la descàrrega, en lloc de la mesura de l'empremta residual. Així 
dons, podem mesurar les propietats del material durant el cícle de càrrega i durant el cícle de 
descàrega de l’assaig, tenint en compte d’aquesta manera la recuperació elàstica del material. 
Es poden, a més, realitzar diferents cicles complets de càrrega i descàrrega, de manera 
controlada. Aquests dos aspectes introdueixen modificacions en el càlcul de la microduresa. 
 
Quan fem un assaig d’ultramicrodureses, el que fem és estudiar les propietats relacionades 
amb la duresa, però únicament del material de recobriment, per això apliquem una càrrega 
molt petita d’aproximadament 10 [mN], perquè les propietats que busquem i/o calculem no 
siguin afectades per les propietats del substrat base. 
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Assaig Aplicació Mètode Lectura 

Duresa Rockwell 
 Brinell 
 Knoop 
 

Macro o Màsica 
Afecta a 

prof>50 [µm] 
Ultrasons

Empremta  
Plàstica 

Microduresa Vickers 
 Knoop 
 

Capes 
superficials 

Prof>0.5 [µm] Altres 

Empremta  
Plàstica 

Ultramicroduresa Vickers 
 

Arees<1[µm] 
Prop.<0.5[µm] Knoop 

Ultramicroduròmetre  amb 
mesura força (penetració/t) 

Taula 8.1: Escalada de mètodes i terminologia habitual en la mesura de la duresa. 

 
                      
                      
                      
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.10: 1) Hardness Vickers Load. 2) Desplaçament total de l’indentador. 

En aquest procediment es defineix la duresa com el quocient entre la càrrega d'assaig i l'àrea 
superficial de la marca (petjada) sota l'aplicació d'una càrrega efectiva. Aquesta marca 
contempla la deformació plàstica i la deformació elàstica, cosa que fa d'aquest mètode 
apropiat per a qualsevol tipus de material. La mesura de la duresa es dóna justament en el 
moment en que la càrrega aplicada i la resistència que dóna el material es troben en una 
situació d'equilibri, acomplint-se d'aquesta manera la definició correcta de duresa tècnica. 
Mitjançant aquest assaig calculem la duresa universal (HUcorr) [N/mm2] i la duresa plàstica 
(Hplast.) [N/mm2]; de fet aquests valors venen donats per les profunditats de penetració, la 
"HU" és calculada durant l'aplicació de la càrrega i la "Hplast." Sense la càrrega. Com a cos 
penetrador s'utilitza un diamant, com en l’assaig Vickers i les càrregues aplicades també tenen 
correspondència amb l’esmentat assaig. Es mesura la profunditat de penetració (h) sota la 
càrrega activa (F). La marca és una reproducció geomètrica fidel del penetrador, cosa que 
permet efectuar el càlcul exacte d'acord amb la geometria de la piràmide. 

S
FHUcorr=
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On: 

• h: profunditat total de penetració [µm]. 
• hr: profunditat de la petjada [µm]. 
• he; profunditat recuperada elàsticament [µm]. 
• hr': profunditat de penetració mitjana [µm]. 
• We: treball elàstic [nJ] o recuperació elàstica [%]. 
• Wr: treball plàstic [nJ] o deformació permanent [%]. 
• Wt = Wr + We: treball de la càrrega [nJ]. 

 
Figura 8.11:La figura proporciona informació addicional sobre el comportament elàstic i/o 

plàstic del material. 

Mitjançant la mesura constant del recorregut de penetració i de la càrrega d'assaig, així com el 
desenvolupament del procés de càrrega des de zero fins la càrrega nominal d'assaig, a la que 
segueix la descàrrega per arribar una altra vegada al zero, s'obté un diagrama on queda 
reflectit el recorregut de penetració en funció de la càrrega d'assaig efectiva aplicada durant el 
procés de penetració. 
 
 

 
 
 
 

Figura 8.12 Petjada Vickers. 
 

L'àrea existent entre les corbes representa el treball mecànic consumit per la deformació 
plàstica i es pot agafar com una mesura relativa per conèixer la tenacitat (We [nJ]) i la seua 
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variació relativa (recuperació elàstica We [%]), perquè, com és lògic, el treball a desenvolupar 
és en funció de la forma de penetració. La corba de descàrrega depèn només de les 
propietats elàstiques del material. Aquest aparell té l'avantatge de que pot realitzar marques 
molt petites i el fet de poder controlar-les de forma automàtica; l'aparell ens dóna la possibilitat 
de marcar la profunditat màxima o la càrrega màxima en l’assaig. Realitzant aquests valors 
inicials podem assegurar-nos que els valors obtinguts com a resultat de les mesures fan 
referència únicament i exclusivament a la capa, sense cap mena d'influència per part del 
substrat. Amés a més ens dóna l'opció de premarcar un nombre concret de mesures 
"punxades" a realitzar, a més del temps d'espera que volem que la màquina estigui aturada 
entre punxada i punxada. 

El microduròmetre Fisher ens dóna el treball d'aplicació de la càrrega (Wt), i el de descàrrega 
(We), també anomenat treball elàstic. Amés a més aquest assaig ens permet calcular el mòdul 
de Young transversal (E/(1-υ2) segons la teoria de "Sneddon", aplicada a un penetrador 
piramidal. 

Teoria de Sneddon: 
 

                           on: 

• P: càrrega. 
• r: radi del penetrador. 
• E: mòdul elàstic o de Young. 
• µ: coeficient de poisson (µ = 0,3). 
• he: profunditat recuperada elàsticament [µm]. 

 
 
Un cop aplicada aquesta teoria al penetrador piramidal "Vickers" ens resulta la següent 
expressió: 

                                           
hehr

PE
'·)·68tg(4)1( 2

π
υ

=
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Mòdul de Young. 

El mòdul d'elasticitat dels materials en capa fina pot obtenir-se a partir del mateix cicle de 
càrrega i descàrrega que hem utilitzat per a mesurar la ultramicroduresa amb 
l'ultramicroduròmetre, fent ús d'un model per a la deformació elàstica de l'empremta. El mòdul 
d'elasticitat de les nostres capes és important com a propietat funcional, de cara a la seva 
aplicació per a recobriments durs i antidesgast i al mateix temps és una característica que, a 
través de la microestructura de les capes, està íntimament relacionada amb altres propietats 
com són la duresa, l'adhesió i la resistència a la corrosió. 

Dins del regim elàstic una deformació produeix un desplaçament relatiu molt petit dels àtoms. 

)1(
··2 2υ−

=
EherP
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Llavors, la deformació elàstica depèn linealment de la càrrega responent a la llei de Hooke: 

                                                             l
lE ∆

=σ
 

on σ és la tensió o força exercida pel punxó sobre la superfície del material (unitats de pressió: 
Pa), ∆l/l és la deformació elàstica relativa i E és el mòdul d'elasticitat o mòdul de Young que 
caracteritza la rigidesa del material, es a dir, la seva resistència a les deformacions elàstiques. 
Posant ε =  ∆l/1, la deformació elàstica relativa, l' anterior expressió es transforma en la 
fórmula següent, que és l'expressió de la llei de Hooke generalitzada: 

                                                               εσ ·E=  

El mòdul d'elasticitat depèn molt poc de la forma del material i del seu tractament. Està 
determinat principalment per les forces d'enllaç interatòmic, i per tant per la composició i 
l'estructura cristal·lina del material. De manera general, en els sòlids, el mòdul de Young E 
decreix lleugerament amb la temperatura, però els tractaments tèrmics i mecànics tenen poc 
efecte sobre ell. En el procés de compressió (o tracció) d'un cristall els àtoms s'apropen (o es 
separen) uns als altres en la direcció de la tensió i durant tal desplaçament dels àtoms 
respecte la seua posició d'equilibri, s'altera el balanç de les forces internes. Després que la 
força externa deixa d'actuar, els àtoms retornen a la seva posició inicial d'equilibri i el cristall 
recupera les seves dimensions inicials. 

En els cristalls on l'enllaç entre els seus àtoms tenen un caràcter anisòtrop, com és el cas de 
materials amb enllaç covalent, E, σ i ε tenen caràcter tensorial, i prenen diferents valors 
segons les direccions cristal·logràfiques en què considerem les deformacions del cristall. En 
aquest apartat, però, suposarem E isotròpic considerant exclusivament el seu caràcter escalar. 
El subíndex "corr" de HUcorr vol dir que el valor és corregit, ja que calcula com si la piràmide 
fos perfecta, que en realitat no ho és. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8.13: Il·lustració del subíndex “corr”. 
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Figura 8.14: Dureses d’alguns dels materials més comuns. 

8.4. Coeficient de fricció. 

El coeficient de fricció és una de les tres propietats tribológiques més importants, i més en el 
cas dels recobriments durs obtinguts per HVOF, degut al tipus d’aplicacions als quals són 
destinats (eines de tall, broques, freses, matrius d’estampació, matrius d’injecció, etc...). 
L’estudi del coeficient de fricció d’aquest recobriments s’ha dut a terme amb un tribòmetre Pin-
on-Disk “CSEM” (Fig 8.15), en concordància amb el test estandard de desgast “ASTM G-99”. 
Es tracta de fer lliscar una bola de wídia (WC) de radi 6 [mm] sobre la proveta reoberta, la qual 
gira a una velocitat establerta i constant de 10 [cm/s] i a vàries càrregues d’aplicació 1, 2, 5, 10 
i 50 N, entre d’altres (Fig 8.16). En el nostre cas s’ha treballat bàsicament amb una càrrega de 
40 [N], tant en condicions d’assaig sense lubricació com en condicions d’assaig lubricat. La 
temperatura d’assaig s’ha mantingut constant durant l’execució dels diferents anàlisis, i més 
concretament de 25 [ºC]. El lubricant utilitzat en els assatjos ha estat del tipus “Repsol 
15W40”, d’amplia utilització en motors diesel d’altes prestacions. L’assaig ens aporta la 
mesura en temps real del coeficient de fricció del material (Fig 8.17). 
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Fig 8.15: Imatge fotogràfica del equip de “Pin-on Disk” (CSEM) disponible a la EPSEVG. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8.16: Il·lustració d’un assaig. 
 

 

 

 

 

 
Paràmetre D’assaig Valor mesurat 
µ inicial 0.1988 
µ mitjà 0.3711 
µ max 0.6880 
µ min 0.1540 
Desv. Stand. 0.1353 

 
Figura 8.17: Exemple de resultat d’un assaig. 
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8.5. Velocitat de Desgast. 

El coeficient de fricció i el velocitat de desgast són dues de les propietats tribológiques més 
importants, i més en el cas dels recobriments durs obtinguts per HVOF, degut al tipus 
d’aplicacions als quals són destinats (eines de tall, broques, freses, matrius d’estampació, 
matrius d’injecció, etc...). L’estudi del coeficient de desgast s’ha realitzat de la mateixa manera 
que el coeficient de fricció detallat en l’apartat 8.4, s’ha dut a terme amb un tribòmetre Pin-on-
Disk “CSEM” (Fig 8.15), en concordància amb el test estandard de desgast “ASTM G-99”. 
L’assaig ens aporta la mesura en temps real del coeficient de fricció del material (Fig 8.17) i el 
nombre de voltes transcorregudes (distància total recorreguda) i l’evolució del desgast de la 
capa de recobriment. Amb el posterior càlcul de l’area de desgast produïda durant l’assaig, 
amb l’ajuda del ja esmentat rugosímetre tipus "Taylor-Hobson Rugosimeter-Perfilometer", 
introduirem les dades necessàries dins el programa per tal d’obtenir la velocitat de desgast del 
material, mesurada en [m2/N].   

 
Figura 8.18: Marques posteriors a un assaig en el Pin-on-Disk en una proveta de HVOF. 

Un cop realitzats els assaigs des de desgast “Pin-On-Disk” (Fig 8.15), i obtinguts els canals de 
desgast corresponents (Fig 8.18), s’ha procedit a calcular l’àrea i/o secció de desgast 
mitjançant la utilització del ja esmentat Rugosímetre-perfilòmetre Taylor-Hobson (Fig 8.1). Tal i 
com es pot observar en la figura 8.19, el software informàtic present en l’equip Taylor-Hobson 
permet el càlcul de la secció del canal de desgast, dada que un cop introduïda en el software 
de l’equip Pin-on-Disk ens permet l’obtenció del paràmetre de desgast del material. 

 

 

 

 

 

Fig 8.19: Càlcul de la secció de desgast d’un assaig Pin-On-Disk. 
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Un cop obtingut el valor de l’àrea de la secció del canal de desgats (Fig 8.19) es procedeix al 
càlcul del paràmetre específic de desgast, dacord amb la norma “ASTM G-99”, introduínt les 
dades de l’assaig a la fórmula següent:  

  

  

8.6. Espessor de capa. 

A l’hora d’efectuar un estudi sobre les propietats tribològiques d’un recobriment, s’ha de 
tenir en compte el volúm de material involucrat en els assatjos, a fí i efecte de poder 
comparar posteriorment els resultats obtinguts. Així dons, es del tot indispensable efectuar 
un control de l’espessor de recobriment projectat i/o deposat. A l’hora de poder efectuar 
una mesura de l’espesor de recobriment, s’han efectuat tota una sèrie de talls i/o seccions 
transversals de les provetes recobertes, mitjançant una tronçadora de presició Fig 8.22, 
per tal d’evitar el despreniment de la capa durant l’operació de tall, a més d’evitar la pèrdua 
excesiva de material en el tall, donades les dimensions redundes de l’area dassaig. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 8.22: Tronçadora de presició del laboratori EPSEVG. 

Un cop realitzada la secció s’ha procedit a muntar provetes de resina polimèrica, mitjançant 
una premsa tipus “LABOPRESS-3” Fig 8.23, i amb resina polimèrica conductora per a 
microscopi electrònic.   

 
Figura 8.23: Premsa “Labopress-3” del laboratori EPSEVG. 
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Un cop muntada i /o embutida la proveta, s’ha procedit al polit de la mateixa: 

• Un cop muntades les provetes s’ha procedit a realitzar una primera operació de 
polit bast i/o desbast. Aquest desbast no es res més que un polit amb paper 
abrasiu, mitjançant una cinta abrasiva de granulometria (180), que ens indica la 
quantitat de partícules d’abrasiu presents en una superfície determinada 1 [mm2].  

 

 
Figura 8.24: Desbasdora del laboratori EUPVG. 

 
• Un cop realitzada l’operació de desbastat de les provetes, s’ha procedit a realitzar el 

polit successiu de les mateixes en una polidora automàtica tipus “Pedemin–S” Fig 
8.25. S’ha efectuat un polit successiu de les provetes amb papers abrassius de 
diferents granulometries: [240, 320, 400 600, 1200 i 4000] respectivament, amb un 
temps de polit no inferior als 15 [min] per cadascun de les granulometries emprades. A 
l’hora d’assegurar l’obtenció d’un polit uniforme entre granulometria i granulometria, 
s’ha efectuat un control microscòpic de la superfície polida. Totes les operacions de 
polit han estat assistides per un sistema de lubricació amb aigua. 

• Un cop realitzat el polit amb papers abrassius de carbur de silici, s’ha efectuat un últim 
polit amb pasta de diamant, polit que es du a terme fregant la proveta sobre un plat fix, 
sobre el que s’ha deposat pasta de diamant de diàmetre de partícula 3, 1 i 0.3 [µm] 
respectivament. La pasta de diamant es deposa en petita quantitat sobre una tela de 
nylon adherida al plat i, per a facilitar el polit s’utilitza un vehicle gras adequat es a dir, 
un lubricant. Aquest polit és molt ràpid, però té l’inconvenient de que és difícil de 
vegades eliminar la brutícia provocada per la pasta de diamant barrejada amb el 
lubricant. 

Figura 8.25: Polidora PEDEMIN-S del laboratori EUPVG. 
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Un cop finalitzat tot el procés de polit i preparació de les provetes, s’ha procedit a efectuar la 
mesura de l’espessor de capa de tots i cadascún dels recobriments, primer en el microscopi 
òptic, assistit amb programa d’anàlisi d’imatges “Leica” Fig 8.26 i, posteriorment amb un 
microscòpi electrònic, de cada recobriment. 

Figura 8.26: Equip d’anàlisi d’imatges (Leica) del laboratori EPSEVG. 

Microscopia electrònica. 

Per a estudiar els materials a nivell microscòpic hem d'utilitzar tècniques d'anàlisi que ens 
permetin diferenciar àtoms, molècules o grups de molècules formant cristalls, grans, etc. 
També és necessari disposar procediments que permetin quantificar amb màxima exactitud 
les qualitats físiques observades. En l'actualitat hi ha un gran ventall de tècniques que 
permeten abastar aquests estudis, des de les que es basen en la microscopia electrònica, en 
substitució dels microscopis òptics de gran resolució, com les que es basen en els fenòmens 
de difracció dels raigs X o d'altres radiacions així com les que es basen en altres fenòmens 
físics com ara la reflexió i l'absorció. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.27: Microscòpi electrónic “SEM, JEOL 5600” del laboratori EPSEVG. 
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El gran avenç tecnològic de les tècniques d'anàlisi superficials s'ha produït paral·lelament al 
desenvolupament de les tècniques d'ultra alt buit i de la tecnologia de dispositius sensors que 
han portat a la fabricació d'aparells d'alta resolució amb grans prestacions. El problema de la 
caracterització s'ha reduït, en l'actualitat, a un problema de pressupostos per tal de poder 
disposar d'una banda dels aparells i del seu manteniment, i per altra banda de poder tenir un 
grup de gent suficientment preparada a càrrec dels diferents equips. Per altra banda, no 
podem oblidar que cadascuna de les diferents tècniques té un domini òptim d'aplicació i unes 
limitacions que determinen la seua capacitat de ser utilitzades en cada cas concret. És el 
nostre interès, a més del de mostrar els resultats experimentals i la seva discussió, tractar 
mínimament aquests aspectes en cadascuna de les tècniques utilitzades. 

La inspecció de la superfície de les capes es va fer utilitzant el microscopi electrònic. Per tal de 
poder fer un estudi comparat de les capes obtingudes en els diferents experiments es va 
procedir a fotografiar cada capa utilitzant les mateixes condicions d'anàlisi i seleccionant la 
mateixa zona de la superfície de les provetes (zona central). El mateix microscopi electrònic fa 
un anàlisi químic fet per EDS, que consisteix ens recollir els raigs X que desprenen els àtoms 
dels diferents elements en contacte amb el feix d’electrons. 

8.7. Resistència a la corrosió.  

No és gaire freqüent que existeixi una relació directa entre la resistència a la corrosió de la 
cambra de boira salina i la resistència a la corrosió en front d’altres agents de l’entorn, donat el 
fet de que hi ha molts i diversos factors que influeixen de forma directa en l’evolució de la 
corrosió, com ara la formació de pel·lícules protectores, que varien en gran mesura segons les 
condicions en les quals es produeixin. Per tant, els resultats que s’obtenen de l’assaig de 
corrosió en cambra de boira, no s’han de prendre com a un punt de referència estricte de la 
resistència a la corrosió dels materials metàl·lics assajats, qualsevulla que sigui el medi 
ambient en el qual s’utilitzin. El comportament dels diferents materials assajats no ha d’ésser 
considerada com a una indicació directa de la seva relativa resistència a la corrosió en servei. 
No obstant, aquest mètode proporciona un mitjà per tal de realitzar un estudi qualitatiu i/o 
comparatiu, d’un material amb o sense recobriment protector, en front de la corrosió.   
L’avaluació de la resistència a la corrosió dels recobriments HVOF s’ha dut a terme segons la 
norma d’assatjos de corrosió (DIN 50021), equiparable a la norma (ASTM B117) i a la norma 
espanyola (UNE 112-017-92), i més concretament la norma (DIN-50021-SS) o (UNE 112-017-
92-NSS) per als assatjos sandards de pulverització salina, i la norma (DIN-50021-ESS) o 
(UNE 112-017-92-AASS) per als assatjos de pulverització salino-acètica [16]. L’estudi de la 
resistència a la corrosió d’aquest recobriments s’ha dut a terme amb una cambra de boira 
salina, en concordància amb la ja esmentada norma (UNE 112-017-92), els paràmetres 
d’assaig de la qual estan detallats a la seguent taula Taula 8.2.  

Paràmetre D’assaig Valor  
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T assaig 35 ± 2 [ºC] 
pH 3.1 a 3.3 
Cabal  1 a 2 [ml/h] 

Taula 8.2: Paràmetres d’assaig de la cambra salino-acètica, norma (UNE 112-017-92). 

Per tal d’efectuar els assatjos de corrosió, i en concordància amb les diferents normatives 
d’assaig ja esmentades, s’han mecanitzat provetes d’assaig de cadascun dels recobriments 
emprats en l’estudi, en les quals s’ha delimitat un perímetre de control d’area igual a 1 [cm2]. 
S’ha protegit la resta de la probeta mitjançant una cinta adhessiva deplastic, convenientment 
retallada amb l’èrea de control especificada per la norma, àrea de forma circular en el nostre 
cas, i que es observable en les fotografíes presents als anexes de corrosió. Les probetes han 
estat col·locades en l’interior de la àmbra d’assaig, dins una cistella de plàstic, en una 
disposició en batería i formant un angle de 45º amb la horitzontal, tal i com es recomana en la 
pròpia norma d’assaig. 

Per tal d’assegurar la uniformitat de l’atac i la constància dels paràmetres d’assaig s’ha 
realitzat un control dels paràmetres de la càmbra cada 12 [h], i un control de corrosió cada 24 
[h], prenent notes de les incidències de cadascuna de les probetes tant bon punt s’ha detectat 
alguna alteració en les mateixes. En la figura 8.28 pot observarse la cambra de boira salino-
acètica emprada en l’assaig de resistència a la corrosió de les probetes HVOF analitzades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.28: Càmbra de boira salino-acètica del laboratori EPSEVG. 

L’avaluació dels resultats de l’assaig poden dur-se a terme mitjançant un gran nombre de 
criteris diferents, sempre en funció de les exigències particulars del component estudiat, 
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d’entre els quals en destaquem a continuació els de major rellevança: 

• Aspecte superficial posterior a l’assaig. 
• Aspecte superficial després de l’eliminació dels productes superficials de corrosió. 
• Nombre i distribució dels defectes, com ara picadures, fissures, ampolles..... la 

avaluació dels quals pot realitzar-se segons els diferents mètodes que es 
descriuen en les normes UNE 112-021 o ISO 4540. 

• Temps d’aparició dels primers signes d corrosió. 
• Variació de la massa de la mostra. 
• Alteració que revela un anàlisis microgràfic. 
• Modificació de les propietats mecàniques. 
• Etc. 

8.8. Porositat. 

El càlcul del nivell de porositat present en els recobriments HVOF objecte del nostre estudi 
s’han realitzat a dos nivellls ben diferenciats: 

 A nivell qualitatiu; a un primer nivell qualitatiu i comparatiu, mitjançant microscopía 
òptica, s’ha efectuat un anàlisis de la porositat present en les capes projectades, 
observació que s’ha realitzat a 100 augments [x100].. 

 A nivell quantitatiu: a un segon nivell quantitatiu i comparatiu, mitjançant microscopía 
òptica conjuntament amb un software informàtic d’anàlisi d’imatge “Leica” Fig 8.25, i a 
partir d’imatges capturades per microscopía òptica, s’ha realitzat l’estudi quantitatiu de 
diferents paràmetres de porositat. 

L’anàlisi d’imatge es una ciència que es basa en les mesures geomètriques i densiomètriques 
de qualsevol tipus de font. La seva principal aplicació és la microscopía quantitativa, per a la 
qual ofereix dades estadísticament significatives d’una manera ràpida i exacta substituint així 
als subjectius mètodes tradicionals.  

L’aparell d’anàlisi LEICA, utilitzat en el nostre estudi per a mesurar els diferents paràmetres de 
porositat dels recobriments HVOF, és un instrument que es va ideà per a l’ús en els laboratoris 
metal·lúrgics, especialment per al control de qualitat del grau de puresa de l’acer i d’altres 
mesures microestructurals, però aviat es va descobrir la seva utilitat en d’altres camps.  Des 
de aquell moment les tècniques d’anàlisi d’imatge s’han aplicat a quasi tots els camps de la 
ciència i de la tecnologia, i han estat ampliades per tal d’incloure funcions de processament 
d’imatges com ara la filtració i la millora d’imatges.  

El contrast de grisos present entre el fons de les partícules projectades o bé el recobriment, i 
els poros de color negre, es suficient com per a poder discriminar la imatge i que la porositat 
sigui detectable i per tant mesurable en les imayges digitalitzades [17], [18]. 
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El programa LEICA és un sotware de tractament i anàlisi d’imatge que consta dels següents 
elements: 

 Un microscopi òptic. 
 Una càmara per a realitzar les fotografies, capturar les imatges. 
 Un equip informàtic standard (Torre, Pantalla, teclat..). 

L’objectiu principal d’aquest software es el de reduir el contingut total de la informació d’una 
imatge en unes poques mesures pertinents, que posteriorment s’interpretaran segons la 
utilització.  

Els passos bàsics a l’hora de realitzar una anàlisi d’imatge són els següents: 

 Capturar la imatge. 
 Processament de la imatge en escala de grisos. 
 Detecció dels components a mesurar. 
 Processament de la imatge binaritzada. 
 Mesura dels paràmetres. 
 Extracció de dades. 

 
En la Figura 8.29 pot observar-se un exemple d’anàlisi d’imatge utilitzat en el nostre estudi, en 
el qual es tot observar tant la imatge inicial capturada, el camp d’anàlisi delimitat per dos 
enquadraments de color vermell i blau, així com la binarització de la porositat en color blau 
damunt la imatge en escala de grisos.  

 

   

 

 

 

 
Figura 8.29: Binarització d’una micrografía d’un recobriment HVOF. 

Un cop capturades les micrografíes de les capes projectades, 5 micrografíes o camps de 
mesura per cada recobriment escollides al atzar, posteriorment digitalitzades i binaritzades per 
al correcte anàlisis d’imatge, s’han mesurat tot un seguit de paràmetres de porositat presents 
en la taula 8.3, essent aquells sombrejats en color gris aquells més rellevants en el nostre 
estudi. 
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A fí i efecte de poder realitzar un estudi comparatiu  amb els resultats obtinguts en les 
diferentes mesures de porositats, s’han mantingut tota una sèrie de paràmetres constants 
durant totes les mesures dels camps;  

 Augments microscòpics de mesura constants. 
 Area de mesura de camp constant. 
 Nombre de mesures de camp constant. 
 Nombre de píxels mínims de poro constant. 
 Selecció del camp de mesura al atzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 8.3: Paràmetres de porositat  calculats per anàlisis d’imatge. 

8.9. Estructura. 

Es ben sabut que la microestructura juga un rol determinant en la determinació del 
comportament sota sol·licitació dels materials, raó per la qual a nivell de la ciència dels 
materials s’ha intentat sempre controlar l’evolució microestructural a través del processament. 
Els estudis sobre el processament dels materials han estat sempre orientats cap a la 
optimització de les característiques microestructurals en un intent d’aconseguir una 
microestructura uniforme a través de la totalitat del material. Així dons, tot i que la tècnica 
HVOF produeix uns els recobriments més densos i de millors prestacions a nivell tecnològic, 
s’ha de tenir present la importància capdal del fet de controlar la seva microestructura [19], 
[20].  

Degut al fet de que les propietats a nivell microscòpic d’un material depenen fortament de la 
seva estructura, l’estudi de les relacions existents entre Estructura-Propietats es un del 

Paràmetre  Símbol Unitats 
Nombre de poros Nº Poros [nº] 
Area total de porositat AT [µm²] 
Area mitjana de poro AM [µm²] 
Area màxima de poro Amax [µm²] 
Area mínima de poro Amin [µm²] 
Longitud mitjana de poro LM [µm] 
Longitud màxima de poro Lmax [µm] 
Longitud mínima de poro Lmin [µm] 
Perímetre mitjà de poro PM [µm] 
Perímetre màxim de poro Pmax [µm] 
Perímetre mínim de poro Pmin [µm] 
Diàmetre equivalent mitjà de poro ∅M [µm] 
Diàmetre equivalent màxim de poro ∅max equiv. [µm] 
Diàmetre equivalent mínim de poro ∅min equiv. [µm] 
Percentatge de porositat Porositat [%] 
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aspectes de major importància dins la ciència dels materials.  

Degut a l’existència de gran varietat de nivells estructurals, comprenent des del nivell de la 
partícula elemental fins al nivell de les estructures enginyerils, tot cobrint un tamany d’escala 
de més de deu ordres de magnitud, aquests estudis poden ésser totalment diferents els uns 
dels altres. No obstant, els estudis estructurals més comuns amb correlacions amb les 
propietats físiques dels materials, inclouen estudis de l’estructura atòmica i de la 
microestructura, fases, gra, defectes estructurals..etc.   

Per a les capes fines, les relacions estructura-propietats són particularment importants per a 
l’estudi, ja que aquestes capes són deposades en condicions molt llunyanes a les condicions 
d’equilibri termodinàmic. Això implica que les capes fines en molts dels casos contenen una 
major quantitat de defectes cristal·lins, com ara vacants, dislocacions, fronteres de gra i 
precipitats de segones fases, que la majoria dels materials obtinguts amb mètodes tradicionals 
i/o convencionals. A més, degut a que el  flux de material existent durant el creixement i/o 
formació d’una capa fina molt sovint es direccional, tant la microestructura com la majoria de 
les propietats físiques dels recobriments resultants són anisotròpiques. 

Dins del terme “Recobriments Durs i/o Capes Dures” en principi, i trobem un ampli ventall de 
materials diferents, especialment materials com ara nitrurs i carburs de metalls de transició, 
diamant i materials amorfs, els quals han assolit un major grau de rellevància. Això es degut, 
per suposat, als seus valors de duresa extremadament elevats i a la seva elevada inèrcia 
química. L’elevada duresa, en combinació amb un baix coeficient de fricció, disminueix el grau 
de desgast abrasiu del component recobert, mentre que la inèrcia química disminueix la 
interacció química del component tant amb d’altres components limítrofs com amb el propi 
medi de treball. 

Els recobriments deposats mitjançant tècniques basades en la Projecció Tèrmica, i més 
específicament amb la tècnica HVOF, presenten la típica estructura laminar, amb làmines 
(lamel·les) deformades i orientades de forma paral·lela al substrat. Aquesta estructura es 
característica d’aquest tipus de processos, en els quals les partícules de pols de projecció són 
accelerades i escalfades a mesura que són projectades a través de la flama creada en la 
punta de la pistola de projecció. La part externa de les partícules es fon, excepte les partícules 
de carbur, i el recobriment es forma pel successiu apilament de les gotes ”splats” que 
impacten i es deformen en la superfície del material, ja sigui amb el substrat en primera 
instància o be amb les lamel·les ja deposades en projeccions successives (Fig 8.31). 

Els recobriments deposats mitjançant tècniques basades en la Projecció Tèrmica, i més 
específicament amb la tècnica HVOF, presenten la típica estructura laminar, amb làmines 
deformades i orientades de forma paral·lela al substrat. Aquesta estructura es característica 
d’aquest tipus de processos, en els quals les partícules de pols de projecció són accelerades i 
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escalfades a mesura que són projectades a través de la flama creada en la punta de la pistola 
de projecció. La part externa de les partícules es fon, excepte les partícules de carbur, i el 
recobriment es forma pel successiu apilament de les gotes ”splats” que impacten i es 
deformen en la superfície del material, ja sigui amb el substrat en primera instància o be amb 
les lamel·les ja deposades en projeccions successives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig 8.30: Microestructura típica d’un recobriment HVOF; a) Diagrama de formació d’una capa 
HVOF; b) Micrografía superficial; c) Micrografía transversal. 

L’estructura dels recobraments deposats per tècniques HVOF es del tot heterogènia, 
presentant un comportament anisotròpic en quant a propietats mecàniques es refereix, degut 
principalment a la presència de diferents tipus de discontinuïtats estructurals com ara; porositat 
(interconectada o no), microporositat, òxids, esquerdes, partícules sense fondre o bé 
parcialment foses, buits i/o rechups...etc [21].   

La microestructura dels recobriments deposats per tècniques HVOF es del tot heterogènia, 

  a 

c  b 
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presentant un comportament anisotròpic en quant a propietats mecàniques es refereix, degut 
principalment a la presència de diferents tipus de discontinuïtats estructurals com ara; porositat 
(interconectada o no), microporositat, òxids, inclusions, fissures, esquerdes, partícules sense 
fondre o bé parcialment foses, buits i/o rechups...etc (Fig 8.30) [21], [19].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8.31: Esquema representatiu de l’apilament successiu de lamel·les que originarà la 
formació del recobriment HVOF. 

L’anàlisi de la microestructura presentada pels recobriments HVOF estudiats s’ha realitzat 
mitjançant microscopía òptica (Fig 8.26) i electrònica (Fig 8.27), de la mateixa manera que 
amb l’anàlisi de porositat i el càlcul d’espessors.  

8.10. Estat tensional. 

Les capes dipositades mitjançant processos HVOF presenten tensions residuals de capa, 
que poden ser de caràcter compressiu i/o de caràcter traccionant, i que afecten 
dràsticament al rendiment i a la resistència a fractura dels materials involucrats [20]. Les 
tensions residuals són un dels problemes més importants de la tecnologia de projecció 
tèrmica, especialment en aquelles aplicacions amb elevats espessors de capa com ara la 
nostra. En el procés de projecció tèrmica HVOF, les partícules foses i/o semi foses 
impacten sobre el substrat o bé material fos preexistent, a velocitats al voltant dels 1400 
[m/s]. A pesar de la reduïda massa, l’efecte de l’impacte de les partícules produeix certs 
nivells de deformació sobre el material preexistent. El xoc de cadascuna de les partícules 
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indueix l’aparició e camps de tensions, la naturalesa i la magnitud dels quals dependrà de 
l’estat sòlid del material preexistent.  
 
A més de l’efecte mecànic dels successius impactes produïts per la projecció de les 
partícules, l’efecte de la temperatura te també una gran rellevància en el desenvolupament 
de les tensions. Aquests inclouen ambdós efectes de canvi de temperatura, a nivell local i 
general. Cada partícula es escalfada en l’interior de la cambra de combustió de la pistola 
de projecció HVOF, i projectada en vers un substrat receptor. L’impacte amb el substrat 
produeix la deformació de la partícula en forma de lamel·la, la qual es refreda per davall del 
seu punt de fusió tot solidificant. La temperatura de combustió dels processos HVOF 
assoleix valors aproximats als 3000 [ºC] no obstant, la temperatura de deposició sobre el 
substrat és molt més reduïda. Així dons, la disminució de temperatura experimentada per 
les partícules es immensa, amb gradients de refredament al voltant del milió de graus 
centígrads per segon “106[Ks-1]”, la qual cosa condueix a la formació de tensions residuals 
de tremp en cada lamel·la formada.  
 
A mesura que cadascuna de les lamel·les formades van solidificant experimenten un cert 
grau de contracció volumètrica, alhora que pateixen fortes constriccions tant entre les 
pròpies lamel·les com del substrat, generant elevats graus de tensions residuals de 
caràcter traccionant en cadascuna de les lamel·les. En la figura 8.32 es pot observar les 
tensions residuals de tremp, de caràcter traccional, que apareixen individualment en 
cadascuna de les lamel·les “Splats” projectades. Aquestes tensions provenen de la 
diferència entre els coeficients d’expansió tèrmica dels materials de la capa i del substrat a 
les elevades temperatures de deposició, dels gradients tèrmics establerts en la capa 
projectada i a les tensions degudes als processos de creixement de la capa. Aquestes 
tensions residuals poden sumar-se a les tensions mecàniques de treball en fred (Acritud), 
essent capaces conjuntament de produir esporàdiques pèrdues d’adherència de la capa; 
donant lloc a la aparició de porus, fissures i d’altres defectes en la capa. A més, la 
presència de tensions residuals de capa pot accelerar substancialment els processos de 
corrosió. 
 
A mesura que cadascuna de les lamel·les formades van solidificant experimenten un cert 
grau de contracció volumètrica, alhora que pateixen fortes constriccions tant entre les 
pròpies lamel·les com del substrat, generant elevats graus de tensions residuals de 
caràcter traccionant en cadascuna de les lamel·les [20].  
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Figura 8.32: Esquema de les tensions residuals dels recobriments HVOF:a) 

Traccionants;b) compressives. 
 

  
Aquestes tensions traccionants de tremp en l’interior de les lamel·les són inevitables i 
poden ésser expressades per la següent expressió per a les tensions tèrmiques: 
 

( )SLCCCCCCq TTETE
L
LEE −∗=∆∗=

∆
∗=∗= ααεσ  

 
On:   
 σq: Tensió de tremp. 
 EC: Mòdul elàstic del recobriment. 
 ε: Resistència tèrmica. 
 ∆L: Diferencial de longitud. 
 L: Longitud original. 
 αC: Coeficient d’expansió tèrmica del recobriment. 
 ∆T: Diferencial de temperatura. 
 TL: Temperatura de la lamel·la a l’impacte. 
 TS: Temperatura del substrat. 

 

a 

b 
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Quant s’interromp o bé s’atura la projecció, es generen les tensions de refredament, degut 
principalment a la diferència existent entre els coeficients d’expansió tèrmica del substrat i 
del recobriment; αS i  αC respectivament. La naturalesa compressiva o traccionant de l’estat 
tensional final dependrà dels valors relatius d’aquests coeficients d’expansió; 
 

• Si a mesura que va disminuint la temperatura el recobriment es contrau en major 
grau que no pas el substrat (αC > αS), es generaran tensions traccionants en 
l’interior del recobriment (Fig 8.33). 

• Si a mesura que va disminuint la temperatura el recobriment es contrau en menor 
grau que no pas el substrat (αC < αS), es generaran tensions compressives en 
l’interior del recobriment (Fig. 8.32 i 8.34). 

• Si a mesura que va disminuint la temperatura els coeficients d’expansió tèrmica són 
equivalents (αC ≈ αS), no es donarà lloc a la formació de cap tipus de tensió 
residual. 

 
Tot i això, les tensions de solidificació s’imposen damunt les tensions de tremp, quedant 
l’estat de tensions residual final establert segons el següent criteri: 

 
• (αC < αS): L’estat de tensions en el recobriment podrà ésser tant de caràcter        

compressiu com de caràcter traccionant. 
• (αC  ≈ αS): L’estat de tensions en el recobriment serà de caràcter traccionant. 
• (αC > αS): L’estat de tensions en el recobriment serà de caràcter traccionant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.33: diagrama esquemàtic d’un estat tensional residual de caracter tensional. 
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La possibilitat de presentar un estat tensional compressiu o bé traccionant, en el cas de 
que el coeficient d’expansió tèrmica sigui superior en el substrat que no pas en el 
recobriment, rau en el fet de que les tensions traccionants romandran en el material 
deposat si la magnitud de les tensions compressives de solidificació són inferiors a les 
tensions traccionants de tremp (Fig. 8.33), i a quan el recobriment es aplicat a una 
temperatura superior a la temperatura del substrat. No obstant, si les tensions de 
solidificació són superiors a les tensions de tremp, llavors s’obtindrà un estat tensional final 
de caràcter compressiu (Fig 8.34).  
 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8.34: Diagrama esquemàtic d’un estat tensional residual de caracter compressiu. 

 
El problema rau en el fet de que aquestes tensions, en un primer moment, són atenuades 
únicament mitjançant la formació de microesquerdes en el material (recobriment) o bé 
mitjançant el despreniment de la capa, fenòmens que afecten dràsticament al rendiment i a la 
resistència a fractura dels materials involucrats, i més dramàticament en aquells estats 
tensionals de caràcter traccionant [22], [23], [20]. 

8.11. Microestructura. 

La caracterització microestructural del material d’aport de projecció en forma de pols s’ha dut a 
terme per microscopia SEM Fig 8.27, mitjançant la qual s`ha pogut observar tant la 
microestructura com el tamany de partícula que presenten les mateixes. En la Fig 8.35 podem 
observar tant la microestructura com el tamany de partícula que presenten els recobriments 
tipus CrC-NiCr “standard”; amb un tamany de partícula compresa entre les 15 [µm] i les 45 
[µm], i una microestructura constituida per dues fases, una fase carburea tipus Cr3C2 d’una 
tonalitat més fosca finament disperasa, i una fase matriu metàl·lica del tipus NiCr d’una 
tonalitat més clara. 
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Fig 8.35: Micrografíes SEM de la microestructura de les pols de Cr3C2-NiCr “Standard”. 
(Zones clares:        Ni-Cr) 
(Zones Fosques:   Cr3C2) 

En la Fig 8.36 podem observar tant la microestructura com el tamany de partícula que 
presenten els recobriments tipus CrC-NiCr “nanomètrics”; amb un tamany de partícula al 
voltant de les 10 [µm],  i una microestructura constituida per dues fases, una fase carburea 
tipus Cr3C2 d’una tonalitat més fosca finament disperasa, i una fase matriu metàl·lica del tipus 
NiCr d’una tonalitat més clara. S’observa clarament la pèrdua de la esferoidicitat de les 
partícules de pols, com a resultat dels fenòmens de fractura ocasionats durant el procés de 
molturació mecànica. 

En la Fig 8.37 podem observar tant la microestructura com el tamany de partícula que 
presenten els recobriments tipus CrC-NiCr “nanomètrics”; amb un tamany de partícula inferior 
a les 5 [µm],  i una microestructura constituida per dues fases, una fase carburea tipus Cr3C2 
d’una tonalitat més fosca finament disperasa, i una fase matriu metàl·lica del tipus NiCr d’una 
tonalitat més clara. S’observa clarament la total pèrdua de la esferoidicitat de les partícules de 
pols present en l’estat standard, com a resultat dels fenòmens de fractura ocasionats durant el 
procés de molturació mecànica.  

a   
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Fig 8.36: Micrografíes SEM de  la pols de Cr3C2-NiCr “Nanomètriques” (-10 [µm]). 

En la Fig 8.38 podem observar tant la microestructura com el tamany de partícula que 
presenten els recobriments tipus WC-Co “standard”; amb un tamany de partícula comprés 
entre les 15 [µm] i les 45 [µm],  i una microestructura constituida per dues fases, una fase 
carburea dispersa del tipus WC dins una matriu metàl·lica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 8.37: Micrografíes SEM de la pols de Cr3C2-NiCr “Nanomètriques” (-5 [µm]). 

   b) 
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Fig 8.38: Micrografíes SEM de la microestructura de les pols de WC-Co. “Standard”  
(-(10 [µm]). 
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9. Anàlisi de resultats 

9.1. Anàlisis de Resultats: Rugositats 

Un cop observats els resultats de les mesures de rugositats presents en la taula 9.1 i 
representats en la Fig 9.1, s’aprecien diferents aspectes a destacar: 

Rt Rz Ra Rmax
Denominació Composició ∅ partícula [µm] [µm] [µm] [µm] [µm]

780/44 CrC75(NiCr20)25 (-30) a (+10) 34,8 30,5 5,26 34,8
792/44 CrC60(NiCr20)40 (-30) a (+10) 30,6 24,9 3,81 26,5
794/30 CrC80(NiCr20)20 (-45) a (+15) 34,9 34,7 6,97 34,8
776/G WC CoCr 86 10 4 (-30) a (+15) 31,1 24 4,03 29,7
755/26 WC Co 88 12 (-45) a (+20) 36,5 24,1 3,61 24,1
760/30 WC CrC Ni 8 (-45) a (+15) 31,5 29,4 4,48 31,5
765/F WC Co 83 17 (-45) a (+20) 10,4 8,01 1,26 10,3

765/Al2O3 WC-Co-Al2O3 (-10) 11 8,84 1,33 9,83
1586 CrC75(NiCr20)25 (-5) 16,8 14,4 1,93 16,8
1590 CrC75(NiCr20)25 (-10) 14,2 13,1 1,93 13,9
1577 CrC60(NiCr20)40 (-10) 24,1 21,9 3,37 24
1566 CrC60(NiCr20)40 (-5) 31,1 26,4 4,04 28

0,9 Ra WC-Co 83-17 (-15) a (-5) 8,05 6,81 1,05 8,05
1,2 Ra WC-Co 83-17 (-15) a (-5) 7,96 6,39 1,06 7,81

Base Hacer Sense Recobrir 0 6,14 3,69 0,38 5,79

Paràmetres
Recobriment

 

Taula 9.1: Taula de resultats de les mesures de rugositat dels recobriments HVOF estudiats. 

A simple vista s’observa un clar augment de la rugositat de les provetes amb la projecció dels 
recobriments [2], tal i com caldria esperar. Tot i això, mirant més detalladament els valors 
numèrics, s’observa que aquest augment va lligat estretament amb el tamany de partícula de 
la pols de projecció emprada. Així dons, a major diàmetre de partícula projectada major es 
l’augment de la rugositat de la proveta, cosa que afectarà de forma directa a la fricció i al 
desgast dels recobriments en els assaigs de “Pin-on-disk” [7].  

Els valors de rugositat més baixos s’han presentat en els recobriments (0.9Ra), (1.2Ra), 
(765/Al2O3) i (765/F), de composició del tipus WC-Co i precisament en aquells recobriments de 
tamany de partícula projectada inferior. Els valors de rugositat més elevats s’han presentat en 
els recobriments (794/30) i (780/44), de composició del tipus CrC-NiCr, i en la capa (760/30), 
de composició del tipus WC-Co; precisament en aquells recobriments de tamany de partícula 
projectada superior.  
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Comparativa de Rugositats dels recobriments HVOF
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Fig 9.1 : Gràfica comparativa de les mesures de rugositat dels recobriments HVOF estudiats. 
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Fig 9.2 : Gràfica comparativa de l’augment de la rugositat produida pels recobriments HVOF. 
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Comparativa Rugositats Vs Tamany de partícula projectada
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Fig 9.3 : Gràfica comparativa de la rugositat dels recobriments HVOF estudiats amb el tamany 
de partícula projectada. 

9.2. Anàlisis de Resultats: Dureses 

Un cop observats els resultats dels assaigs d’ultramicrodureses presents en la taula 9.2 i 
representats en la Fig 9.4, s’aprecien diferents aspectes a destacar. Els valors de duresa més 
elevats s’han presentat en els recobriments (0.9Ra) i (1.2Ra), de composició WC83-Co17, i en 
el recobriment (765/Al2O3) de composició WC-Co- Al2O3; precisament en aquells recobriments 
de tamany de partícula projectada inferior i fase carburea de major duresa [2], [3]. En quant als 
recobriments del tipus CrC-NiCr, s’observa una clara disminució de la duresa del recobriment 
en funció de la mida de la partícula de pols d’aport projectada. D’aquesta manera, el valor de 
la duresa tendeix a disminuir paral·lelament a la disminució de la mida de la partícula de pols 
d’aport projectada, degut segurament a fenòmens de decarburació [24], [25]. Tot i això, en 
concordància amb el que teòricament caldria esperar, la duresa d’aquest tipus de 
recobriments augmenta proporcionalment amb el contingut de fase carburea, de gran duresa, 
en aquest cas CrC, independentment de la mida de la partícula de pols d’aport projectada [3], 
[5].  
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H Plas Hucorr E/(1-n2) Wt We Wr hr'
Denominació [N/mm2] [N/mm2] [Gpa] [nJ] [nJ] [nJ] [mm]

780/44 12639 7748 264,26 745,43 262,48 482,95 1,73
792/44 12602 7541 246,8 771,73 275,15 496,58 1,733
794/30 11318 7196 256,34 762,32 255,25 507,07 1,828
776/G 13986 8863 331,72 700,86 229,09 471,77 1,645
755/26 12658 8445 344,53 747,2 213,68 533,52 1,729
760/30 15316 9127 310,14 706,13 255,17 450,96 1,572
765/F 15994 9428 319 19,93 7,94 11,99 0,486

765/Al2O3 17801 10283 348,72 19,57 7,97 11,6 0,461
1586 10089 6223 203,28 26,21 9,13 17,08 0,612
1590 11373 6706 209,14 25,2 9,47 15,73 0,577
1577 9183 5556 173,64 28,65 9,91 18,74 0,642
1566 11064 6598 207,8 26,48 9,32 17,16 0,585

0,9 Ra 17756 10135 336,56 106,32 41,3 65,02 0,8
1,2 Ra 16927 9741 322,76 108 41,52 66,48 0,819

Paràmetres
Recobriment

 

Taula 9.2: Taula de resultats dels assaigs d’ultramicrodureses dels recobriments HVOF 
estudiats. 
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Fig 9.4 : Gràfica comparativa dels valors d’ultramicrodureses dels recobriments HVOF 
estudiats. 
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9.3. Anàlisis de Resultats: Coeficient de Fricció. 

A l’hora d’avaluar el coeficient de fricció (µ) obtingut en els assaigs de desgast dels 
recobriments HVOF analitzats, presents en la taula 9.3 i representats en la Fig 9.5, cal 
efectuar-la a tres nivells ben diferenciats;  

• Avaluació dels resultats de fricció sota condicions en sec: Fig 9.6. 
• Avaluació dels resultats de fricció sota condicions amb lubricació: Fig 9.7. 
• Avaluació dels resultats de fricció a nivell general: Fig 9.5 i Fig9.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 9.3: Taula de resultats dels coeficients de fricció dels recobriments HVOF estudiats. 

Lubricació Area Desg.
Denominació [Si/No] [µm2] µ max. µ mitjà µ min.

no 6578 0,2714 0,2413 0,1130
si 6625 0,1288 0,1064 0,0996
no 2795 0,2774 0,2625 0,1802
si 3298 0,1498 0,1066 0,1008
no 7372 0,2764 0,2454 0,1376
si 3215 0,1256 0,1021 0,0937
no 5467 0,2716 0,2423 0,1481
si 6443 0,1265 0,1157 0,1067
no 8890 0,2273 0,1980 0,1326
si 10131 0,1309 0,1204 0,1162
no 3124 0,1694 0,1426 0,1007
si 5429 0,1228 0,1135 0,1031
no 3423 0,2549 0,2454 0,1503
si 3053 0,1390 0,1262 0,1224
no 2718 0,2539 0,2425 0,1437
si 1699 0,1371 0,1281 0,1229
no 3060 0,2556 0,2496 0,1814
si 3106 0,1365 0,1167 0,1132
no 4572 0,2524 0,2473 0,1566
si 2455 0,1348 0,1124 0,1093
no 3744 0,2524 0,2394 0,1375
si 3969 0,1325 0,1184 0,1154
no 5849 0,1779 0,1569 0,1255
si 6162 0,1364 0,1148 0,1112
no 1512 0,2147 0,1884 0,0033
si 1538 0,1359 0,1090 0,0982
no 2674 0,2184 0,2152 0,1206
si 1396 0,1344 0,1117 0,1017

765/Al2O3

1586/N-C

776/G

755/26

1,2 Ra

Resultats de l'assaig

1590/N-C

1577/N-D

1566/N-D

0,9 Ra

760/30

765/F

Coeficient de Fricció

780/44

Recobriment

792/44

794/30
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9.3.1. Avaluació dels resultats de fricció sota condicions en sec: 

Els valors més baixos de coeficient de fricció, presentats pels recobriments en els assaigs de 
“Pin-on-Disk”, corresponen a les capes (1.2 Ra), (0.9 Ra), (760/30) i (1566); aquesta última del 
tipus CrC-NiCr i la resta del tipus WC-Co. Situació del tot esperable dgut a la major duresa del 
carbur de wolframi (WC) en front del carbur de crom (CrC).  

A nivell general, s’observa un augment del coeficient de fricció dels recobriments, en 
condicions d’assaig sense lubricació, amb l’augment del tamany de la pols de projecció 
emprada. Tanmateix, observant els valors de les rugositats, ens adonem que el coeficient de 
fricció augmenta a nivell general amb l’augment de la rugositat superficial del recobriments.  

9.3.2. Avaluació dels resultats de fricció sota condicions amb lubricació: 

Els valors més baixos de coeficient de fricció, presentats pels recobriments en els assaigs de 
“Pin-on-Disk”, corresponen a les capes (794/30), (780/44), (792/44); precisament totes del 
tipus CrC-NiCr. En aquest cas, i en contraposició als assaigs en sec, el coeficient de fricció 
d’aquests recobriments sembla disminuir amb l’augment del tamany de partícula de projecció.  

Comparativa de Coeficient de fricció (Lubricat Vs Sense Lubricar)

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

0,3000

78
0/

44

79
2/

44

79
4/

30

77
6/

G

75
5/

26

76
0/

30

76
5/

F

76
5/

Al
2O

3

15
86

15
90

15
77

15
66

0,
9 

R
a

1,
2 

R
a

Capa

[ µ
]

m Sense Lubricar m Lubricat

 

Fig 9.5 : Comparativa general dels coeficients de fricció. 
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A nivell general, s’observa un augment del coeficient de fricció dels recobriments, en 
condicions d’assaig amb lubricació, amb la disminució del tamany de la pols de projecció. 
Tanmateix, observant els valors de les rugositats, ens adonem que els coeficient de fricció 
més baixos s’han presentat en aquells recobriments que presentaves uns valors de rugositat 
superficial més elevats. 

9.3.3. Avaluació dels resultats de fricció a nivell general: 

A nivell general, tant els valors del coeficient de fricció en condicions en sec com en condicions 
amb lubricació són baixos és a dir, són bons. Observant els valors presents en la Fig 9.8, 
referents a la disminució del coeficient de fricció amb l’ajut de lubricació,  veiem que aquesta 
disminució tendeix al 50% en la majoría dels casos i, de forma una mica més pronunciada en 
aquells recobriments amb un diàmetre de partícula de projecció més elevat. Això pot ésser 
degut, quasi amb tota seguretat, a l’acció de les rugositats presents en la superfície d’aquestes 
capes, que actuen com a reservoris dels olis de lubricació, inpedint el despreniment de les 
parícules de desgast i evitant la fuita de l’oli de la superfície. 
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Fig 9.6 : Gràfica comparativa dels coeficients de fricció dels recobriments HVOF estudiats, 
sota condicions en sec (sense lubricació).  
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Fig 9.7 : Gràfica comparativa dels valors de coeficient de fricció dels recobriments HVOF. 
estudiats, sota condicions d’assaig amb lubricació. 

Disminució del Coeficient de fricció

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

78
0/

44

79
2/

44

79
4/

30

77
6/

G

75
5/

26

76
0/

30

76
5/

F

76
5/

Al
2O

3

15
86

15
90

15
77

15
66

0,
9 

R
a

1,
2 

R
a

Capa

[%
]

 

Fig 9.8 : Gràfica comparativa de la disminució del coeficient de fricció dels recobriments HVOF 
estudiats, en condicions de lubricació respecte de les condicions en sec. 
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9.4. Anàlisis de Resultats: Desgast 

A l’hora d’avaluar els resultats obtinguts en els assaigs de desgast dels recobriments HVOF 
analitzats, presents en la taula 9.4 i representats en la Fig 9.9, cal efectuar-la a tres nivells ben 
diferenciats;  

• Avaluació dels resultats de desgast sota condicions en sec: Fig 9.10. 
• Avaluació dels resultats de desgast sota condicions amb lubricació: Fig 9.11. 
• Avaluació dels resultats de desgast a nivell general: Fig 9.9 i Fig 9.12. 

Lubricació Area Desg. Vel. Desgast
Denominació [Si/No] [µm2] µ max. µ mitjà µ min. [m2/N]

no 6578 0,2714 0,2413 0,1130 1,644*10-14

si 6625 0,1288 0,1064 0,0996 5,521*10-15

no 2795 0,2774 0,2625 0,1802 6,986*10-15

si 3298 0,1498 0,1066 0,1008 2,748*10-15

no 7372 0,2764 0,2454 0,1376 1,818*10-14

si 3215 0,1256 0,1021 0,0937 2,679*10-15

no 5467 0,2716 0,2423 0,1481 1,367*10-14

si 6443 0,1265 0,1157 0,1067 5,369*10-15

no 8890 0,2273 0,1980 0,1326 2,222*10-14

si 10131 0,1309 0,1204 0,1162 8,442*10-15

no 3124 0,1694 0,1426 0,1007 7,809*10-15

si 5429 0,1228 0,1135 0,1031 4,524*10-15

no 3423 0,2549 0,2454 0,1503 8,557*10-15

si 3053 0,1390 0,1262 0,1224 2,544*10-15

no 2718 0,2539 0,2425 0,1437 6,795*10-15

si 1699 0,1371 0,1281 0,1229 1,416*10-15

no 3060 0,2556 0,2496 0,1814 7,648*10-15

si 3106 0,1365 0,1167 0,1132 2,588*10-15

no 4572 0,2524 0,2473 0,1566 1,143*10-14

si 2455 0,1348 0,1124 0,1093 2,046*10-15

no 3744 0,2524 0,2394 0,1375 1,405*10-14

si 3969 0,1325 0,1184 0,1154 3,807*10-15

no 5849 0,1779 0,1569 0,1255 1.462*10-14

si 6162 0,1364 0,1148 0,1112 5,135*10-15

no 1512 0,2147 0,1884 0,0033 4,070*10-15

si 1538 0,1359 0,1090 0,0982 1,282*10-15

no 2674 0,2184 0,2152 0,1206 6,684*10-15

si 1396 0,1344 0,1117 0,1017 1,163*10-15

Coeficient de Fricció

780/44

Recobriment

792/44

794/30

776/G

755/26

1,2 Ra

Resultats de l'assaig

1590/N-C

1577/N-D

1566/N-D

0,9 Ra

760/30

765/F

765/Al2O3

1586/N-C

 

Taula 9.4: Taula de resultats dels assaigs de desgast dels recobriments HVOF estudiats. 
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9.4.1. Avaluació dels resultats de desgast sota condicions en sec. 

Observant els valors de degast presents en la Taula 9.4 i representats en la  gràfica de la fig 
9.10, s’observa una clara disminució de la velocitat de desgast dels recobriments tipus CrC-
NiCr, paral·lelament a la disminució del tamany de partícula de pols projectada, tanmateix amb 
la palatina disminució de la duresa de la capa: situació del tot inesperada i atribuïble, quasi 
amb tota seguretat, als fenòmens d’oxidació i de descomposició de la fase carburea CrC 
durant l’operació de projecció [24], [5], [26], [27].  

En el cas dels recobriments tipus WC-Co s’observa una clara disminució de la velocitat de 
desgast dels recobriments paral·lelament a la disminució del tamany de partícula de pols 
projectada, però contràriament al cas dels recobriments tipus CrC-NiCr, aquesta està en 
concordància amb l’augment palatí de la duresa: situació del tot previsible i atribuïble al 
augment de duresa dels recobriments amb la disminució del tamany de gra del mateix [8].   
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Fig 9.9 : Gràfica comparativa dels valors de desgast dels recobriments HVOF estudiats. 
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9.4.2. Avaluació dels resultats de desgast sota condicions amb lubricació. 

Observant els valors de degast presents en la Taula 9.4 i representats en la  gràfica de la fig 
9.11, s’observa una clara disminució de la velocitat de desgast dels recobriments tipus CrC-
NiCr, paral·lelament a la disminució del tamany de partícula de pols projectada, tanmateix amb 
la palatina disminució de la duresa de la capa: situació del tot inesperada i atribuïble, quasi 
amb tota seguretat, als fenòmens d’oxidació i de descomposició de la fase carburea CrC 
durant l’operació de projecció [24], [5], [26], [27].  

En el cas dels recobriments tipus WC-Co s’observa una clara disminució de la velocitat de 
desgast dels recobriments paral·lelament a la disminució del  tamany de partícula de pols 
projectada, però contràriament al cas dels recobriments tipus CrC-NiCr, aquesta està en 
concordància amb l’augment  palatí de la duresa: situació del tot previsible i atribuïble al 
augment de duresa dels recobriments amb la disminució del tamany de gra del mateix [8]. 
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Fig 9.10 : Gràfica comparativa dels valors de desgast dels recobriments HVOF estudiats, sota 
condicions en sec (sense lubricació).        
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Fig 9.11 
: Gràfica comparativa dels valors de desgast dels recobriments HVOF estudiats, sota 

condicions d’assaig amb lubricació. 

        

Disminució del Desgast

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

78
0/

44

79
2/

44

79
4/

30

77
6/

G

75
5/

26

76
0/

30

76
5/

F

76
5/

Al
2O

3

15
86

15
90

15
77

15
66

0,
9 

R
a

1,
2 

R
a

Capa

 [%
]

 

Fig 9.12: Gràfica comparativa de la disminució de la velocitat de desgast dels recobriments 
HVOF estudiats, en condicions de lubricació respecte de les condicions en sec. 
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9.4.3. Avaluació dels resultats dels assaigs de desgast a nivell general. 

A nivell general, tant els valors de esgast en condicions en sec com en condicions amb 
lubricació són baixos, són bons.  Tot i això, s’observa una forta devallada dels valors de 
desgast en condicions de lubricació respecte dels mateixos recobriments analitzats en 
condicions en sec.  

9.5. Anàlisis de Resultats: Espessor. 

Un cop observades per microscopía òptica les seccions transversals de les provetes 
recobertes i, efectuades les mesures d’espessors mitjançant el suport informàtic proporcionat 
per un programa d’anàlisis d’imatge “LEIKA” [28], [18], podem observar els resultats obtinguts 
en la Taula 9.5 i la seva representació gràfica en la Fig 9.13. 

Els valors d’espessor més elevats s’han presentat en els recobriments (1577), (1566), (780/44) 
del tipus CrC-NiCr, i en el recobriment (755/26) del tipus WC-Co. Aquest aspecte s’haurà de 
tenir en compte a l’hora d’efectuar la caracterització tribológica dels recobriments, ja que el fet 
de presentar major o menor espessor de capa influirà dràsticament en aspectes com el 
desgast o la resistència a la corrosió, entre d’altres [3], [22]. 

     

1ª 2ª 3ª Mitjana
Denominació Composició ∅ partícula [µm] [µm] [µm] [µm] [µm]

780/44 CrC75(NiCr20)25 (-30) a (+10) 208,4 203,8 200,1 204,1
792/44 CrC60(NiCr20)40 (-30) a (+10) 182,6 180,7 188,1 183,8
794/30 CrC80(NiCr20)20 (-45) a (+15) 117,1 126,3 113,4 118,9
776/G WC CoCr 86 10 4 (-30) a (+15) 181,6 184,4 183,5 183,2
755/26 WC Co 88 12 (-45) a (+20) 231,4 224,1 230,5 228,7
760/30 WC CrC Ni 8 (-45) a (+15) 130,0 128,2 135,5 131,2
765/F WC Co 83 17 (-45) a (+20) 182,6 180,7 179,8 181,0

765/Al2O3 WC-Co-Al2O3 (-10) 133,7 133,7 131,8 133,1
1586 CrC75(NiCr20)25 (-5) 147,0 150,0 144,0 147,0
1590 CrC75(NiCr20)25 (-10) 142,9 144,8 149,4 145,7
1577 CrC60(NiCr20)40 (-10) 234,8 234,0 237,8 235,5
1566 CrC60(NiCr20)40 (-5) 240,0 243,8 239,3 241,0

0,9 Ra WC-Co 83-17 (-15) a (-5) 148,5 149,4 148,5 148,8
1,2 Ra WC-Co 83-17 (-15) a (-5) 139,2 136,5 134,6 136,8

Mesures
Recobriment

 

Taula 9.5: Taula de resultats de les mesures d’espessors dels recobriments HVOF estudiats. 
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Fig 9.13: Gràfica comparativa d’espessors dels recobriments HVOF estudiats. 

Observant els resultats obtinguts en els anàlisis qualitatius de les interfases, juntament amb 
les mesures d’espessors efectuats en aquest apartat, ens adonem que; aquells recobriments 
de major espessor, (1577) i (1566), són aquells que han presentat més nombre d’esquerdes 
en la seva estructura. Aquest efecte, sense cap mena de dubte, va lligat a l’estat de tensions 
de les capes deposades i, més concretament, al nivell de tensions residuals present en els 
recobriments; grau de tensions residuals que augmenta quan més gran es l’espessor de la 
capa deposada [22].  

9.6. Anàlisis de resultats: interfàse Capa-Substrat. 

Mitjançant l’observació per microscopía òptica de les seccions transversals de les provetes 
recobertes i, l’anàlisi qualitatiu de diferents paràmetres com ara la presència d’esquerdes o bé 
l’adherència, presents en la Taula 9.6, ens podem fer una idea de la qualitat de la capa 
deposada i de la seva possible resposta a posteriors assaigs [29]. En quant als nivells de 
porositat observats en els recobriments, els valors més elevats, sempre parlant a nivell 
qualitatiu, s’han presentat en les capes (776/G), (755/26)  i  en la (1577). Pel contrari, els 
valors més baixos de porositat s’han presentat en les capes (0.9 Ra), (1.2 Ra), (765/F) i 
(765/Al2O3); precisament aquelles capes projectades amb una mida de pols d’aport més petita, 
i amb carburs del tipus WC-Co.   
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Taula 9.6: Taula de resultats de l’anàlisi qualitatiu de la zona interfàsica dels recobriments 
HVOF estudiats. 

 

 

 

 

 
Fig 9.14: Detall de les esquerdes trobades en la zona interfàsica: A) Recobriment 1566;  

B) Recobriment 1577 

 

 

 

 

 
Fig 9.15: Detall de la falta d’adherència del  recobriment 1586. 

En quant a l’adherència dels recobriments en la zona interfàsica, els valors òptims s’han 

A B 

 

Capa Composició ∅partícula [µm] Porositat Adherència Esq. Trans. Esq. Long.
780/44 CrC75(NiCr20)25 (-30) a (+10) 2 1 0 0
792/44 CrC60(NiCr20)40 (-30) a (+10) 2 1 0 0
794/30 CrC80(NiCr20)20 (-45) a (+15) 2 3 2 3
776/G WC CoCr 86 10 4 (-30) a (+15) 3 1 a 2 0 0
755/26 WC Co 88 12 (-45) a (+20) 3 2 0 0
760/30 WC CrC Ni 8 (-45) a (+15) 2 1 0 0
765/F WC Co 83 17 (-45) a (+20) 0 a 1 2 0 0

765/Al2O3 WC-Co-Al2O3 (-10) 0 a 1 1 0 0
1586 CrC75(NiCr20)25 (-5) 2 4 0 0
1590 CrC75(NiCr20)25 (-10) 2 2 0 0
1577 CrC60(NiCr20)40 (-10) 3 4 1 3
1566 CrC60(NiCr20)40 (-5) 2 4 0 3 a 4

0,9 Ra WC-Co 83-17 (-15) a (-5) 0 a 1 1 0 0
1,2 Ra WC-Co 83-17 (-15) a (-5) 1 1 0 0

Anàlisis de la zona Interfaàsica Paràmetres
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presentat en les capes (0.9 Ra), (1.2 Ra), (765/F) i (765/Al2O3); precisament aquelles amb 
menors nivells de porositat. D’altre banda, els pitjors valors d’adherència s’han presentat en 
les capes (1566), (1577) i (1586); totes elles del tipus CrC-NiCr. En quant a la presència 
d’esquerdes i/o fissures en l’estructura de la capa projectada, els únics recobriments que han 
presentat aquest fenomen han estat el (1566), (1577) i (794/30) Fig 9.14 i 9.15; precisament 
aquelles capes que presentaven pitjors valors d’adherència i valors de porositat elevats,  a 
més d’ésser totes tres del tipus CrC-NiCr. Aquest efecte podria ésser efecte de la presencia de 
tensions residuals en els recobriments, com a conseqüència de la naturalesa del procés 
HVOF [22], [23]. Analitzant els diferents resultats obtinguts, podem deduir que la qualitat dels 
recobriments tipus CrC-NICr es inferior a la presentada pels recobriments tipus WC-Co, a 
nivell general. A més, en els recobriments del tipus CrC-NiCr s’ha pogut constatar que a mida 
que es va reduint el tamany de partícula projectada pitjor es l’adherència de la capa 
projectada, cosa que afectarà de forma negativa a les propietats dels recobriments. Pel 
contrari, en el cas dels recobriments tipus WC-Co, si que s’aprecia una millora de la qualitat, a 
nivell general, de les capes al disminuir el tamany de partícula projectada.   

9.7. Anàlisis de Resultats: Porositat. 

Un cop observats els resultats dels anàlisis de porositat presents en la Taula 9.7 i representats 
en la Fig 9.16, juntament amb els paràmetres de poro també calculats i representats 
gràficament en les figures Fig 9.17, Fig 9.18, Fig 9.19 i Fig 9.20, s’aprecien diferents aspectes 
a destacar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 9.7: Taula de resultats de l’anàlisi de porositat dels recobriments HVOF estudiats. 

 

Nº Poros AM Poro PM Poro ∅M equiv. Porosidad
0,9 Ra 157 0,904 4,015 0,944 1,238
1,2 Ra 139 0,845 3,780 0,904 1,016
755/26 413 2,317 6,718 1,309 7,876
776/G 331 1,993 5,885 1,386 5,470
780/44 327 2,422 6,366 1,350 6,480
792/44 221 2,162 5,911 1,322 3,990
1566 262 1,465 5,232 1,134 4,320
1577 429 2,024 5,354 1,373 6,876
1586 346 1,322 5,030 1,111 3,920
1590 282 1,189 4,794 1,071 2,930
794/30 353 1,980 5,944 1,276 5,804
760/30 292 1,975 5,927 1,265 4,892
765/Al2O3 154 0,839 3,905 0,884 1,204
765/F 156 0,840 3,858 0,917 1,168

Propietats
Capa
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Gràfica Comparativa de Porositat
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Fig 9.16: Gràfica comparativa dels valors de porositat dels recobriments HVOF estudiats. 

Els nivells de porositat més baixos s’han presentat en els recobriments (1.2Ra), (0.9Ra), 
(765/Al2O3) i (765/F), tots ells del tipus WC-Co. D’altra banda, Els nivells de porositat més 
elevats s’han presentat en els recobriments (1577), (780/44), (794/30) i (755/26), els tres 
primers dels quals són del tipus CrC-NiCr. 

 

Gràfica Comparativa del Nº Poros
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Fig 9.17: Gràfica comparativa del nombre de poros observat en els recobriments HVOF 
estudiats. 
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Gràfica Comparativa de AM de Poro
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Fig 9.18: Gràfica comparativa de l’àrea mitja de poro observat en els recobriments HVOF 
estudiats. 

En quant als recobriments del tipus WC-Co s’observen, com ja s’ha esmentat, els nivells més 
baixos de porositat. Tanmateix, aquests valors tan baixos s’observen per als tamanys de 
partícula de pols d’aport projectada més petits; observant-se una clara disminució de la 
porositat al disminuir el tamany de partícula projectada [28], [3]. 

En principi, com que la fase carburea tipus WC no es descompon amb tanta facilitat [25], el 
nivell de descomposició no s’hauria de veure tan afectat pel tamany de la partícula projectada, 
i com que a menor tamany de partícula projectada major sería la densitat del recobriment 
resultant, sería lògic esperar que els recobriments amb menor tamany de partícula projectada 
presentessin menors nivells de porositat al ésser més densos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9.19 : Gràfica comparativa del perímetre mitja de poro dels recobriments HVOF. 
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Gràfica Comparativa de ΟM de Poro
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Fig 9.20: Gràfica comparativa del diàmetre equivalent mitja de poro observat en els 
recobriments HVOF estudiats. 

En quant als recobriments del tipus CrC-NiCr, al contrari que en els recobriments tipus WC-
Co, no s’aprecia un augment o una disminució clara de la porositat amb la mida de la partícula 
de pols d’aport projectada. Tot i això, si que s’aprecia un lleuger augment de la porositat 
d’aquests recobriments proporcionalment amb l’augment del contingut de fase carburea.  

En principi, si la fase carburea tipus CrC es descomposa, a menor tamany de partícula de pols 
d’aport projectada, i major proporció d’aquesta fase carburea, major serà la superfície afectada 
i per tant descomposta, i major serà el grau d’oxidació i per tant la porositat , i menor la duresa, 
 resultants de la  capa. La presència de porositat en els recobriments HVOF pot tenir 
diferentes procedències, tot i que el principal factor rau en la disolució del gasos utilitzats en la 
deposició així com a fenòmens relacionats amb la contracció volumètrica de solidificació [10].  

9.8. Anàlisis de Resultats: Corrosió. 

Un cop observats els resultats de l’anàlisi de corrosió presents en la Taula 9.8 i representats 
gràficament en la  Figura 9.21, s’aprecien diferents aspectes a destacar: entre els quals en 
sobresurt la baixa resistència presentada a nivell general pels recobriments tipus CrC-NiCr.  
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Taula 9.8: Taula de resultats de l’asaig de corrosió dels recobriments HVOF estudiats. 
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Fig. 9.21: Gràfica comparativa de la resistència a la corrosió observada en els recobriments 
HVOF estudiats. 

La resistència a la corrosió dels recobriments HVOF analitzats en aquest estudi han presentat, 
a nivell general, uns valors més baixos dels esperats. La principal explicació a aquest fenomen 
rau en la mala adherència mostrada per aquests recobriments, que han presentat gran 
quantitat d’esquerdes en la seva estructura (Fig 9.14 i 9.15), produïdes quasi amb tota 
seguretat a l’estat tensional de caràcter traccionant present en les capes [20]. Tot i això, s’han 

Porositat t assaig
Denominació Composició ∅ partícula [µm] [%] [h]

780/44 CrC75(NiCr20)25 (-30) a (+10) 6,48 48
792/44 CrC60(NiCr20)40 (-30) a (+10) 3,99 24
794/30 CrC80(NiCr20)20 (-45) a (+15) 5,81 24
776/G WC CoCr 86 10 4 (-30) a (+15) 5,47 24
755/26 WC Co 88 12 (-45) a (+20) 7,88 24
760/30 WC CrC Ni 8 (-45) a (+15) 4,89 24
765/F WC Co 83 17 (-45) a (+20) 1,17 288

765/Al2O3 WC-Co-Al2O3 (-10) 1,21 360
1586/Nano C CrC75(NiCr20)25 (-5) 3,92 24
1590/Nano C CrC75(NiCr20)25 (-10) 2,93 192
1577/Nano D CrC60(NiCr20)40 (-10) 6,88 24
1566/Nano D CrC60(NiCr20)40 (-5) 4,32 24

0,9 Ra WC-Co 83-17 (-15) a (-5) 1,24 264
1,2 Ra WC-Co 83-17 (-15) a (-5) 1,02 240

Recobriment
Paràmetres
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observat resistències a la corrosió moderadament elevades, sobretot en els recobriments tipus 
“WC-Co” de tamany de partícula de projecció més reduïts, més concretament en les capes 
765/Al2O3, 0.9Ra i1.2Ra; Resultats quasi equiparables a les resistències presentades en 
capes electrolítiques de crom dur.  

9.9. Discussió general dels resultats. 

Els valors de les rugositats mesurades sobre les provetes recobertes amb capes HVOF 
estudiades, evidencien un augment de la rugositat amb l’augment del tamany i/o diàmetre 
inicial de la pols de projecció. El coeficient de fricció, i en definitiva el desgast, dependrà en 
gran mesura de la rugositat superficial de la peça recoberta, essent del tot aconsellables 
aquelles combinacions de paràmetres que assoleixin uns millors acabats superficials, es a dir, 
aquells que presentin uns valors de rugositats més baixos.  

En quant als recobriments tipus CrC-NiCr, la duresa presentada per aquestes capes tendeix a 
disminuir a mida que anem disminuint el diàmetre inicial de les partícules de pols de projecció, 
efecte degut quasi amb tota seguretat als possibles fenòmens de descomposició dels carburs 
durant el procés de projecció tèrmica. Aquest efecte, nefast tribològicament parlant, ha d’ésser 
millorat de cara a assegurar unes òptimes propietats de la capa en posterior servei. En quant a 
les capes del tipus WC-Co, presenten a nivell general valors de duresa superiors a les ja 
esmentades capes del tipus CrC-NiCr, degut a  l’elevada duresa del WC.  

A l’hora d’efectuar l’avaluació dels resultats de desgast sota condicions en servei (amb 
lubricació), s’observa una clara disminució de la velocitat de desgast dels recobriments tipus 
CrC-NiCr paral·lelament a la disminució del tamany de partícula de pols projectada, tanmateix 
amb la palatina disminució de la duresa de la capa ja esmentada amb anterioritat. Efecte 
atribuïble, quasi amb tota seguretat, a la millor dispersió de la fase carburea dins la matriu 
metàl·lica; dispersió que millora a mida que anem disminuint el tamany i/o diàmetres de les 
partícules de pols de projecció utilitzada. 

La presència de porositat en la microestructura dels recobriments HVOF, entre d’altres tipus 
de discontinuïtats, afecta negativament a la duresa de la capa disminuint-ne dràsticament el 
seu valor [19]. Les millors propietats mecàniques presentades pels recobriments del tipus WC-
Co, conjuntament amb una menor porositat, comporta que aquests recobriments presentin un 
millor comportament tribològic en comparació amb els recobriments del tipus CrC-NiCr; 
diferència més acusada en els assaigs sense lubricació.  

A l’hora d’avaluar el coeficient de fricció obtingut en els assaigs de desgast dels recobriments 
HVOF analitzats, s’ha de tenir en compte dues vertents ben diferenciades: depenent de les 
condicions de lubricació utilitzades. Tal i com caldria esperar, el coeficient de fricció de les 
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capes estudiades sota condicions en sec, (sense lubricació), augmenta paral·lelament a 
l’augment de la rugositat superficial dels mateixos, que alhora augmenta a nivell general amb 
l’augment del tamany de partícula de pols de projecció utilitzada. No obstant, el coeficient de 
fricció de les capes estudiades sota condicions en servei, (amb lubricació), no mostra una 
relació tant estreta amb la rugositat superficial del material. A nivell general, no obstant, la 
disminució del coeficient de fricció és més rellevant per els recubriments del tipus CrC-NiCr.  

A nivell general, tant els valors del coeficient de fricció en condicions en sec com en condicions 
amb lubricació són baixos és a dir, són bons. Referents a la disminució del coeficient de fricció 
amb l’ajut de lubricació,  veiem que aquesta disminució tendeix al 50% en la majoria dels 
casos i, de forma una mica més pronunciada en aquells recobriments amb un diàmetre de 
partícula de projecció més elevat. Fenomen atribuïble, quasi amb tota seguretat, a l’acció de 
les rugositats presents en la superfície d’aquestes capes, que actuen com a reservoris dels 
olis de lubricació, impedint el despreniment de les partícules de desgast i evitant d’aquesta 
manera la fuita de l’oli de la superfície en contacte. 

A l’hora d’efectuar l’avaluació dels resultats de desgast sota condicions en servei (amb 
lubricació), s’observa una clara disminució de la velocitat de desgast dels recobriments tipus 
CrC-NiCr paral·lelament a la disminució del tamany de partícula de pols projectada, tanmateix 
amb la palatina disminució de la duresa de la capa ja esmentada amb anterioritat. Efecte 
atribuïble, quasi amb tota seguretat, a la millor dispersió de la fase carbúrea  dins la matriu 
metàl·lica; dispersió que millora amida que anem disminuint el tamany i/o diàmetres de les 
partícules de pols de projecció utilitzada.   

En quant a les capes del tipus WC-Co, s’aprecia una clara disminució de la velocitat de 
desgast a mesura que disminueix el diàmetre inicial de la pols de projecció, tot i que en 
contraposició als recobriments CrC-NiCr ja comentats, aquesta disminució del desgast va 
acompanyada d’un augment de la duresa del recobriment.  

A nivell general, varies són les alternatives disponibles a l’hora de’augmentar la resistència al 
desgast d’aquests tipus de recobriments; unes es basen en l’augment de la velocitat de 
projecció del procés [2], d’altres es basen en la utilització de pols d’aport compostes de tamany 
tant petit com sigui possible [7], així com l’aplicació de tractaments tèrmics damunt dels 
mateixos [26], [30]. 

Els valors de porositat mesurats mitjançant l’anàlisi d’imatge, sobre seccions transversals de 
provetes metal·logràfiques, de les mostres recobertes, revela dos vertents ben diferenciades; 

• Aquella pertanyent als recobriments del tipus WC-Co, els quals s’aprecia una clara 
disminució de la porositat de la capa amb la disminució del tamany de pols de 
projecció. Efecte del tot lògic, al ésser del tot previsible l’augment de la densitat de 
capa projectada amb la reducció del tamany de pols de partícula de projecció.  
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• Aquella pertanyent als recobriments del tipus CrC-NiCr, en els quals, a diferència del 

cas anterior, no s’aprecia una disminució clara de la porositat de capa amb la reducció 
del tamany de pols de projecció emprada. Efecte atribuïble, quasi amb tota seguretat, 
a la decarburació i oxidació de la fase carbúrea CrC, i a la conseqüent formació de la 
porositat que compensaría i/o atenuaría l’augment de densitat de capa ja esmentat. 

 
A l’hora de reduïr els nivells de porositat presents en els recobriments HVOF són varies les 
vies a estudiar, com ara:  
 

• La utilització d’un làser per tal de refondre el material de capa, tot homogeneitzant-ne 
la microestructura i reduïnt quasi a zero la porositat [31]. 

 
• La deposició d’espeçors de capa prou gruixuts com per a impedir la corrosió a través 

de la porositat intercomunicant, sempre tenint cura de reduïr al màxim els nivells de 
tensions residuals presents en les capes [23].  

 

Amb l’observació mitjançant microscopía òptica i SEM de les seccions transversals de les 
provetes recobertes s’ha constatat, a nivell general, que les pitjors adherències capa-substrat 
s’han produït en aquells recobriments del tipus CrC-NiCr. I més concretament, dins dels 
recobriments del tipus CrC-NiCr, les adherències observades han anat empitjorant, tant a mida 
que disminuïa els tamany de pols de projecció utilitzada com a mida que augmentava el 
percentatge de la fase carbúrea del recobriment.  

De tot això s’en pot extreure una relació quasi directa entre el tamany de les partícules de pols 
de projecció emprades, el grau de descomposició de la fase carbúrea del mateix i la qualitat 
de la adherència dels recobriments del tipus CrC-NiCr. A part d’això, la presència d’esquerdes 
longitudinals i transversals en l’estructura dels recobriments, atribuïble a la presència de 
tensions residuals com a conseqüència de la pròpia naturalesa del procés de projecció [23], 
[20], i més accentuada en els recobriments del tipus CrC-NiCr, dona fe de les pitjors propietats 
tribológiques d’aquest tipus de capes. 

La resistència a la corrosió dels recobriments HVOF analitzats en aquest estudi no han 
presentat, a nivell general, els resultats esperats. La principal explicació a aquest fenomen rau 
en la mala adherència mostrada per aquests recobriments, que han presentat gran quantitat 
d’esquerdes en la seva estructura (Fig 9.14 i 9.15), produïdes quasi amb tota seguretat a 
l’estat tensional de caràcter traccionant present en les capes [20]. Tot i això, s’han observat 
resistències a la corrosió moderadament elevades, sobretot en els recobriments tipus “WC-Co” 
de tamany de partícula de projecció més reduïts, més concretament en les capes 765/Al2O3, 
0.9Ra i1.2Ra; Resultats quasi equiparables a les resistències presentades en capes 
electrolítiques de crom dur.  
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Els paràmetres de projecció influeixen en gran mesura sobre la resistència a la corrosió dels 
recobriments HVOF, [22], [23], [19]. S`ha demostrat, en diferents estudis, que un augment de 
la velocitat transversal del moviment de la pistola de projecció produeix un augment de la 
densitat final de la capa, la qual cosa augmenta dràsticament la resistència a la corrosió 
d’aquest tipus de recobriments [32]. D’altres estudis aconsellen la utilització de tractaments 
tèrmics a l’hora d’augmentar-ne la resistència a la corrosió [5], [30], o bé tractaments amb 
làser amb el mateix objectiu [31].  
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10. Conclusions 

Un cop observats i analitzats els resultats obtinguts en els diferents assaigs experimentals, 
s’ha arribat a les conclusions següents: 

• Els nivells de microdureses, desgast i fricció, dels recobriments HVOF són iguals i/o 
superiors als presentats en els recobriments de crom dur electrolític tradicional. 
Aquestes propietats depenen, a nivell general, del diàmetre inicial de la pols de 
projecció, millorant substancialment a mesura que disminueix aquest valor. 

• Els nivells de porositat observats en els recobriments HVOF són molt baixos, assolint 
valors pròxims al 1% per a aquells valors de diàmetre inicial de pols de projecció més 
petits. 

• La resistència a la corrosió experimentada amb els recobriments estudiats no és tant 
elevada com s’esperava en un principi, tot i que s’han observat valors quasi 
equiparables als del crom dur electrolític, en aquells recobriments de menor diàmetre 
inicial de pols de projecció i valors d’espessor més elevat. 

• L’adherència observada a la zona intefàsica capa-substrat, en els recobriments HVOF 
analitzats, a resultat ésser bastant baixa, tot presentat gran nombre d’esquerdes 
longitudinals i transversals atribuïbles en gran mesura a la més que probable presència 
de forts camps de tensions residuals de caràcter traccionant. Defectes, de presència 
més remarcable en aquells recobriments de major espessor. 

• Els valors de microdureses observats en els recobriments HVOF han demostrat l’acció 
de possibles fenòmens de descomposició de les fases carbúrees, de forma més 
accentuada en els recobriments tipus CrC-NiCr.  

L’anàlisi dels resultats obtinguts en els assaigs experimentals han confirmat el veritable 
potencial dels recobriments HVOF com a alternativa viable al crom dur electrolític. Ha quedat 
demostrada la influència de la mida de partícula projectada sobre les propietats finals 
d’aquests recobriments; experimentant augments de duresa, densitat i resistència a la 
corrosió, així com la disminució de rugositat, coeficient de fricció, porositat i velocitat de 
desgast, a mesura que disminueix el diàmetre inicial de partícula projectada.  
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11. Suggeriments 

A l’hora d’efectuar treballs futurs basats en els sistemes CrC-NiCr deposats mitjançant 
tècniques de projecció tèrmica HVOF, crec del tot aconsellable millorar certs aspectes tècnics 
del procés com ara; 

• Evitar al màxim els fenòmens de descomposició de la fase carbúrea durant el procés 
de projecció, ja sigui mitjançant la utilització d’algun tipus d’atmosfera protectora o bé 
disminuint al màxim el temps de contacte i/o residència del material de projecció sota 
l’acció de la flama.  

 
• Efectuar un control exhaustiu dels nivells de tensions residuals finals presents en els 

recobriments projectats [23], a fi i efecte d’evitar la formació d’esquerdes en l’estructura 
dels mateixos, efecte nefast en quant a propietats tribológiques es refereix. Si fos 
necessari, crec factible el fet d’efectuar un tractament tèrmic de relaxació de tensions 
sobre els components recoberts.  

Partint del fet de que cal disminuir el tamany de partícula de pols de projecció a fi i efecte 
d’augmentar les propietats mecàniques i tribològiques dels recobriments obtinguts; 

• S’hauria d’intentar optimitzar la dispersió de la fase carbúrea dins l’estructura del 
recobriment (disminuint-la) tot minimitzant,  com a primera mesura, la dispersió de 
tamanys de partícula de projecció utilitzades.  

 
• Evitar al màxim l’excessiva proporció de la fase carbúrea del recobriment, a no ser que 

es controli adequadament el grau de descomposició d’aquesta fase. 
 

• Disminuir al màxim el tamany de la fase carbúrea emprada, a fi i efecte d’augmentar 
l’area específica de la mateixa; disminuint la velocitat de desgast del recobriment. 
Sempre tenint en compte el fet d’evitar al màxim els fenòmens de descomposició 
d’aquesta fase. 

A l’hora d’augmentar l’adherència, en concepte d’anclatge mecànic del recobriment a la 
superfície del material base a recobrir, seria aconsellable assegurar un mínim de rugositat 
superficial inicial. Tot i això, sempre caldria tenir en compte, segons el tamany de partícula de 
pols de projecció utilitzada en cadascun dels casos, el fet de que sempre son aconsellables 
valors baixos de rugositats superficials finals dels recobriments. Tècniques com ara la 
utilització del làser “Laser remelting”, per tal de refondre el material de capa, ha demostrat 
augmentar tant la duresa com l’adherència dels recobriments de Cr3C2-NiCr [31]. 
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12. Presupost 
Metal·lografía Concepte Cost unit /€ Nº mostres: 2 Cost total /€ 

2 peces o fracció     temps total /h   

Microestructura Preparació  mostres 77,20 1 77,20 

  Metal·lografia qualitativa 116,40 1,5 174,60 

  Gràfiques i informe 116,40 1,5 174,60 

    SubTOTAL1  426,40 

  Amortització 10%   42,64 

    SubTOTAL2:  469,04 

    16% IVA   75,05 

   TOTAL:   544,09 

Anàlisi Imatges Metal·lografía quantitativa 116,40 2 232,8 
 

Microdureses Concepte Cost unitari /€ Nº mostres: 3 Cost total /€ 

Dureses Preparació  mostres 36,00 1 36,00 

  microdureses 116,40 1 116,40 

  Gràfiques i informe 67 1 67,00 

    SubTOTAL1  219,40 

  Amortització 10%   21,94 

    SubTOTAL2:  241,34 

    16% IVA   38,61 

    TOTAL:   279,95 
 

Desgast Concepte Cost unitari /€ Nº mostres: 2 Cost total /€ 

Pin-on-disk Mecanització  58,20 3 174,60 

  Assaigs 77,20 1 77,20 

  Gràfiques i informe 67 1,5 100,50 

    SubTOTAL1  352,30 

  Amortització 10%   35,23 

    SubTOTAL2:  387,53 

    16% IVA   62,00 

    TOTAL:   449,53 
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Rugositats Concepte Cost unitari /€ Nº mostres: 2 Cost total /€ 

Taylor Hobson Assaig 116,40 1 116,40

  Gràfiques i informe 67 1 67,00

    SubTOTAL1   183,40

  Amortizació 10%   18,34

    SubTOTAL2:   201,74

    16% IVA   32,28

    TOTAL:   234,02
 

Corrosió Concepte Cost unitari /€ Nº mostres: 2 Cost total /€ 

Boira salina Assaig 1,94 48 93,12

  Gràfiques i informe 67 1 67,00

    SubTOTAL1   160,12

  Amortització 10%   16,01

    SubTOTAL2:   176,13

    16% IVA   28,18

    TOTAL:   204,31
 

PRESSUPOST GLOBAL DEFINITIU 

Activitat Nº Assaigs Concepte Cost unitari /€ Cost total /€ 

1 14 Rugositats 234,02  3276,28

2 28 Desgast 449,53 12586,84

3 14 Microdureses 279,95 3919,30

4 14 Metal·lografía  544,09 7617,26

5 14 Porositats 232,80  3259,20

6 14 Corrosió 204,31 2860,34

7 1200  Investigació 30,00 36000,00

 Total Acumulat Final  69519,22
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