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Abstract. The paper briefly presents the results of experimenta l resea rch on the influence of us ing  
zinc hot dip ga lvanized rebar on the durability of reinforced concrete. For this purpose, the loss of  
adherence between the reba r and the concrete matrix was determined, as well as the reduction of  
resista nce to splitting due to accelerated corrosion of samples of hot dip galvanized rebar vs. s teel 

not protected against corrosion. Using e lectrochemica l a nalysis  techniques (chrono-a mperometry, 
linear polariza tion, electrochemical impeda nce spectroscopy) the kinetics a nd mecha nism of the 
corrosion of  the  reba r in the re inforced concrete  due to the action of  chlorine  ions  was  studied.  The 
results prove a lower speed a nd better res is tance to corros ion of yinc hot dip galvanized reba r, 
leading to an increased lifetime of  reinforced concrete s tructures. 
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1. Introducere 

Betonul în general şi betonul armat în special este  
unul din ce le mai utiliza te materiale de construcţii 
moderne. În a nii ‘60 era acceptata  ideea conform 

căreia o structură din beton a rmat rezis tă influenţelor 
mediului, în prezent proiectare privită strict din punct 
de vedere structural este un concept depăşit. 
 
Coroz iunea betonului şi a armăturilor acestuia este un 

factor importa nt care afectează viaţa fiecăruia dintre  
noi prin pierderile de material şi cheltuielile legate de 
dezafectarea şi demolarea construcţiilor nesigure, 
supradimens ionarea e lementelor sau a părţilor 
acestora, întreţineri şi reparaţii curente, întreţinerea şi 

protejarea echilibrului mediului natural, sau prin 
cheltuieli indirecte datorate  fluctuaţiei productivităţii, 
consumurilor suplimentare, întârzierilor în trafic, etc. 
Pentru reducerea efectelor coroziunii asupra  

armăturilor, se propune înlocuirea armăturilor din oţel 
neprotejat cu ce le din oţe l protejat prin zincare  
termică, mult mai rez istent la coroziune (Andrade şi 
Cruz, 2004; Clifton şi Mathey, 1983; Fratesi, 2002; 
Kayali şi Yeomans, 2000; Marder, 2000; Mietz et al., 

2008; Poursaee şi Hansson, 2007; Sistonen et al., 
2008; Visan, 2009; Yadav et al., 2004; Yeomans, 2004).  
Cercetătorii din diferite ţări au demonstrat avantajele  
utiliză rii oţelului-beton zincat termic, compa rativ cu 
cel neprotejat sau protejat prin vopsire. Studii recente  

realizate de Ingineria Cicului de Viaţă - Torino 
(Yeomans, 2004) demonstrează că produsele protejate  
prin galvanizare au nevoie de doa r jumătate din 
demersurile necesare întreţinerii produselor protejate  
prin vopsire. Actualmente în SUA, Australia, Singapore, 

importante cantităţi de oţe l-beton au fost zincate  
termic şi utilizate în special la construcţia unor 
structuri de interes naţional cum a r fi: poduri, tunele, 
structuri aflate în zone marine, aeroporturi, structuri 
industriale ş i militare. 

Protecţie pe care  zinca rea îl conferă substratului de  
oţel trebuie privită prin prisma a două mecanisme 

diferite (Andrade şi Cruz, 2004; Clifton şi Mathey, 
1983; Fratesi, 2002; Kayali şi Yeomans, 2000; Marder, 
2000; Mietz et al., 2008; Poursaee şi Hansson, 2007; 
Sistonen et al., 2008; Visan, 2009; Yadav et al., 2004; 

Yeomans, 2004): 
- Protecţia peliculară – stra tul se zinc şi aliaje de  

zinc acţionează ca o barieră pelicula ră în faţa 
pătrunderii diferiţilor agenţi corozivi din mediul 
înconjură tor. Această protecţie este similară cu 

cea pe ca re o conferă acoperirea cu răşini 
epoxidice (Clif ton şi Mathey, 1983), dar trebuie  
menţiona t faptul că aderenţa la substrat şi 
duritatea pelicule i este mult superioară datorită  
caracterului metalurgic al legăturilor între suport 

şi acoperire. 
- Protecţia catodică – cea mai importantă de altfe l, 

care este o urmare a ca racterului de anod de 
sacrificiu pe care zincul îl are în raport cu fierul.  
Aceasta se explică prin mecanisme de natură  

electrochimică, datorită diferenţei potenţialului 
de coroziune al zincului în raport cu fierul.  
Caracterul special pe care îl conferă acest 
mecanism de protecţie catodică oţe lului zincat 
termic se remarcă prin durabilitea mult mai mare 

faţă de protecţia peliculară clasică (vopsele, răşini 
epoxidice). Spre deosebire de protecţia peliculară  
epoxidică la care apariţia unei f isuri a peliculei 
este echivalentă cu pierderea protecţie în acea  
zonă şi în ce le imedia t limitrofe, coroz iunea  

întinzându-se în acest caz pe sub pelicula  
epoxidică, în cazul zincării termice, chiar dacă  
pelicula suferă o deteriorare locală, zonele de zinc 
imediat înconjurătoa re acţionează protector şi în 

zona neproteja tă.  
 
În Fig. 1 este reprezentată comportarea la coroziune a 
oţelului-beton neprotejat compara tiv cu a oţelului 
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zincat; urmă rindu-se perioada de iniţiere şi propagare  
a procesului de coroziune. La oţe lului de a rmare 
neprotejat perioada de iniţiere este scurtă, neexistând 
perioada de protecţie şi începe direct perioada de 

formare a “ruginii roşii” (propagare). Oţelul zincat are  
o perioada de iniţiere mult mai lungă decât a celui 
neprotejat, urmata de o perioadă de protecţie, după  
care apare propagarea. Stratul de zinc depus pe oţel 
protejează catodic oţelul (Yeomans, 2004). 

 
În perioada de iniţiere şi de protecţie, zincul pasiv, 
reacţionează cu mediul înconjurător (betonul 
proaspăt) care conţine Ca(OH)2, cu degajarea  
hidrogenului atomic. În primele 24 de ore după  

introducerea armăturii zinca te termic în betonul 
proaspăt, în timpul procesului de întărire al acestuia, 
suprafaţa de z inc este  activată şi pe suprafaţa ei se  
formează un strat protector de cris tale de  
hidroxizincat de calciu, CaZn(OH)3)2*2H2O (Andrade şi 

Cruz, 2004; Fratesi, 2002; Kayali şi Yeomans, 2000; 
Sistonen et al., 2008; Yadav et al., 2004; Yeomans, 
2004) (CaHZn), de forma acicula ră, care cresc 
întrepătrunzându-se în porii de la suprafaţa armătură-
matrice de beton. În perioada de iniţiere se formează 

“rugina albă” alcătuită din compuşi ai z incului puţin 
voluminoşi, care nu induc tensiuni în beton, 
comparativ cu tensiunile introduse de oxiz ii de fier. În 
perioada de propagare se formează şi “rugina roşie” 
oţelul începe să se corodeze. 

 
Din punct de vedere  electrochimic zinca rea termică a  
fost repede acceptată  ca metodă de protecţie  

anticorozivă a armăturii de  oţel dar apărut şi 
controverse. Un subiect foa rte controversat a fost 
influenţa negativă pe care a r avea-o zinca rea termică  
asupra aderenţei armăturii la matricea  de beton. În 

urma reacţiilor zincului cu betonul proaspăt are loc 
degajarea hidrogenului. Bulele de hidrogen determină  
formarea unor pori la interfaţa armătură - beton 
reducând suprafaţa de contact şi determinând astfel 
reducerea aderenţe i. Soluţia propusă pentru 

reducerea hidrogenului degajat ar putea fi cromatarea  
armăturii zincate termic înainte de introducerea în 
beton. 
 
După aprecierea altor cercetători, însă, cromatarea nu 

numai că este nerecomandată datorită pericolului pe  
care îl prezintă Cr VI, dar şi întârzie formarea stratului 
pasivant de cristale  de hidroxiz incat de calciu (Yadav et 

al., 2004; Yeomans, 2004) atât de important în 
protecţia anticorozivă. Conform studiilor prezentate  

de R. Fratesi (2002), Kayali şi Yeomans (2000), A. R. 
Marder (2000) şi de Stephen R. Yeomans (2004), 
produşii de coroz iune ai z incului din stratul de  
acoperire difuzează parţia l pasta de ciment afla tă în 
jurul armăturii, determinând “o creştere semnificativă 

a aderenţei maxime între oţelul zincat termic şi beton 

care poate fi explicată prin o densificare a zonei de  

tranziţie între acoperirea de zinc şi pasta de ciment, ca 

rezultat a penetrării cristalelor de CHZ în porii din 

apropierea inte rfeţei” (Yeomans, 2004). Cu toate  

acestea, se subliniază faptul că geometria barelor de  
armare are o influenţă def initorie asupra aderenţei 
între  armătură şi beton. 

 

 

Fig. 1. Reprezentarea schematică a iniţierii şi propagării coroziunii în oţelul-beton (Yeomans, 2004) 
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Fig. 2. Distribuţia epruvetelor pentru studiul influenţei condiţiilor de mediu asupra aderenţei armăturii la matricea de beton sau a 
rezistenţei la întindere prin despicare a betonului 

 
Înainte de a fi introduse în beton, bare le din oţe l o 
parte au fost zincate termic la 450ºC în ba ie de zinc 
topit, iar altele au fost utilizate ca atare, fără un 

tratament specif ic prealabil. 
 
Grosimea stratului de zinc s-a determinat conform SR 
ISO 1460:1992, precum şi prin metoda magnetică, 
conform SR EN ISO 2178:1998. Grosimea s tratului de  

zinc a fost de 140 μm. 
 
Pentru realizarea betonului utilizat pentru 
confecţionarea  epruvetelor supuse solicită rilor 
mecanice s-au utilizat agregate naturale de râu (nisip 

0-4 mm, pietriş 4-8 mm şi pietriş 8-16 mm), ciment 
CEM II/A-S 42,5 N, apă, care au fost dozate şi 
amestecate mecanic conform unei reţete stabilite în 
conformitate cu „Codul de practică pentru executarea  
lucră rilor din beton, beton armat ş i beton 

precomprimat” NE  012-2007, astfe l încât să  
corespundă unei clase de beton C20/25. 
 
Probele de beton s-au turnat în tipare cubice. Oţelul 
de armare s-a introdus perfect vertical ş i centra t, după  

care acestea au fost vibrate mecanic pentru 
eliminarea bulelor de aer. 
 
Epruvetele au fost păstrate în condiţii de laborator 
până la împlinirea vârstei de 28 de zile de  la turna re, 

după care au fost împărţite în serii şi tes tate aşa cum 
se prezintă în diagrama din Fig. 2. 
 
Determina rea aderenţei a rmăturii la matricea de 

beton şi a rezistenţei la despicare a betonului s-au 
determinat folosind o presă universală cu acţionare  
hidraulică. Pentru fiecare serie s-a calculat 

caracteristica mecanică medie ca fiind media 

aritmetică între valorile individuale ale eforturilor 
maxime de smulgere, respectiv rezis tenţei la întindere  
prin despica re. 

 
Atât pentru determinarea aderenţei armăturii la  
matricea de beton cât şi a rez istenţei la întindere prin 

despicare a betonului, seriile de epruvete cu f iecare  
tip de oţel, păstra te 28 de zile în condiţii de laborator, 
au fost considerate ma rtor. Condiţiile  de mediu 
agresiv în ca re au fost păstrate ce lelalte  epruvete timp 
de 25 sau 100 de zile, au fost: 

- Imersia în soluţia de NaCl 3% a epruvetelor s-a  
realizat prin scufundare completă. 

- Un ciclul de îngheţ-dezgheţ constă în alterna rea la 
îngheţ la -20ºC, 4 ore în camera frigorifică, 
dezgheţ în soluţia de 3% NaCl, la temperatura  

camerei, 4 ore şi apoi scoatere din soluţie şi 
menţinere în condiţii de  laborator 16 ore. 

- Păstrarea la temperatură ridicată s-a realizat în 
etuvă termoreglabilă, continuu pe toată durata  
expunerii. 

 
Calculul pierderii de aderenţă, respectiv a rezistenţei 
la întindere prin despica re, pentru probele maturate  
timp de 28 de zile  în laborator şi apoi ţinute 25, 
respectiv 100 zile  în mediu coroziv s-a calculat cu 

relaţia 1, respectiv 2. 
 
Pierderea de aderenţă medie / rezistenţă medie la  
întindere prin despica re, după 25 zile păstrare în 
mediu agresiv a probelor: 

*100 [%] (1) 

 
Pierderea de aderenţă medie / rezistenţă medie la  

întindere prin despicare după 100 zile păstrare în 
mediu agresiv a probelor: 

*100 

[%] (2) 
unde: 
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 reprezintă  media a ritmetică a  

caracteristicii mecanice  determinate  (eforturilor 
maxime de smulgere  / rez istenţa  la întindere  prin 
despicare  medie)  a probelor păstrate 28 zile  în condiţii 
de laborator [N/mm2] (seria considerată ma rtor); 

 şi  

reprezintă media aritmetică a caracteristicii meca nice  
determinate (eforturilor maxime de smulgere / 

rezistenţa la întindere prin despicare medie) a  
probelor păstrate  28 zile în condiţii de laborator + 25 
zile în condiţii de mediu agres iv, respectiv 28 zile în 
condiţii de laborator + 100 zile în condiţii de mediu 

agresiv [N/mm2]. 
 
Cinetica şi mecanismul coroziunii armăturii în beton s-
a studiat prin tehnici de analiză electrochimice în 
Laboratorul de Coroziune şi Protecţie Anticoroz ivă al 

Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materiale lor, 
Universita tea Tehnică din Cluj-Napoca. 
 
Epruvetele prismatice utilizate au fost confecţionate  
din beton C20/25 preparat cu agregate naturale de 

râu (nisip 0-4 mm, pietriş 4-8 mm), ciment CEM I 42,5 
N şi apă, care au fost dozate şi amestecate mecanic. 
Armătura utilizată a fost pregătită în acelaşi mod cu 
cea utilizată pentru epruvete le supuse la solicită ri 
mecanice. 

 
Celula electrochimică utilizată a fost compusă dintr-un 
vas care conţine soluţie de NaCl 3% în care s-a imersat 
epruveta, electrod de referinţă  Ag/AgCl2 şi 
contraelectrod de pla tină. Electrodul de  lucru a fost 

bara de oţel încastra tă în beton. Înregistra rea datelor 
experimentale s-a realizat cu ajutorul unui 
potenţiostat VOLTALAB PGZ 100 conectat la un 
computer. 
 

Prin aplicarea unei diferenţe de potenţial constante, 
de 500±5 mV, pe durata a 24 de ore, s-a analizat 
evoluţia densităţii de  curent, indica tor calitativ al 
vitezei de coroz iune. 

 
Metoda de polarizare liniară s-a utilizat pentru 
determinarea potenţialului de coroz iune, al curentului 
şi al vitezei de  coroziune. În curent continuu, prin 
baleierea potenţialului aplicat e lectrodului de lucru în 

domeniul ±300 mV faţă  de valoarea potenţialului în 
circuit deschis s-au trasat curbele de polarizare liniară  
în interpretare Tafel, pe baza cărora s-au determinat 
parametrii cinetici ai fenomenului, respectiv  
potenţialul de coroziune şi curentul de coroziune şi 

viteza de coroziune. 
 
Pentru a stabili eficienţa protecţiei prin zincare  
termică a  oţelului-beton s-a calculat gradul de  
protecţie datorat tratamentului anticoroziv, cu 

ajutorul formulei 3. 
 

Rezultate le obţinute sunt prezenta te în Tabelul 1. 
 

 (3) 

unde:  

 = viteza de coroziune a oţelului neprotejat, 
exprimată  în µm/an; 

 = viteza de coroziune a oţelului zinca t termic, 

exprimată  în µm/an. 
 
Mecanismul fenomenului de coroziune a armăturii a  

fost studiat prin spectroscopie de impedanţă  
electrochimică. Experimentele  de spectroscopie de 
impedanţă electrochimică (EIS) au fost realizate într-
un domeniu de frecvenţe ale curentului alterna tiv f =  
100kHz - 100 mHz şi amplitudinea 10 mV. Au fost 

înregistrate spectre de impedanţă la  potenţialul în 
circuit deschis, la temperatura de 23°C. 
 
La valoarea potenţialului în circuit deschis, prin 

aplicarea unui semnal de excitare printr-un curent 
alternativ de intensita te mică cu frecvenţă mare s-a  
obţinut răspunsul electrodului de lucru sub forma de 
diagrame de tip Nyquist şi de tip Bode. Modelarea  
mecanismului fenomenului a  presupus f itarea  

diagramelor Nyquist şi Bode cu ajutorul unui circuit 
electric echivalent pe baza căruia  s-a evaluat calitativ  
şi cantitativ cinetica şi mecanismul de coroziune în 
beton a a rmăturii. 
 

Înregistrarea şi pre lucrarea datelor testelor 
electrochimice s-a făcut utilizând soft-uri specializa te, 
VoltaMaster 4 şi ZView. 
 

3. Rezultate şi discuţii 

Pe baza rezultatelor experimentale  obţinute  în urma  
solicitărilor mecanice, s-a observat că oţelul zincat 

termic are o aderenţă aproximativ egală cu cel 
neprotejat (Fig. 3). Deşi prin coroziunea superf icială a  
stratului de zinc pentru formarea hidroxiz incatului de  
calciu a re loc degajarea unui volum de hidrogen care  
ar putea reduce aria de contact a armăturii cu 

matricea de beton, aceşti pori formaţi s-a  apreciat că  
sunt umpluţi cu cristalele de hidroxizinca t forma te. 
Mai mult, aceste cristale cresc întrepătrunzându-se în 
betonul adiacent armăturii, determinând astfe l o 
densifica re a zonei, fapt ce determină valori bune ale  

aderenţei. Această observaţie este în concordanţă cu 
referinţele din literatura de specialitate. 
 
În urma determinării pierderilor de rezistenţe  
mecanice (aderenţa dintre armătură şi beton şi 

rezistenţa la întindere prin despicare) se poate spune 
că oţelul zincat termic a avut o comportare mai bună  
decât ce l neprotejat, pierderile  de rezistenţe meca nice  
în cazul său fiind mai mici (Fig. 4 şi 5). O explicaţie ai 
poate fi diferenţa dintre volumele produş ilor de  

coroz iune. Produşii de coroziune ai fierului au volum 
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mult mai mare decât volumul f ierului, ei formează un 
strat poros, puţin aderent pe  suprafaţă, determinând 
tensiuni interne importante în ma tricea de beton 
adiacentă. Spre deosebire, produşii de coroz iune ai 

zincului au volum de maxim 1,6 ori mai mare decât 
zincul, pot migra în ma tricea de beton şi, în consecinţă  
determină mai puţine tens iuni interne în matricea de 
beton. 
 

Influenţa mediului agresiv este diferită, iar durata de 
expunere a determinat de  asemenea reduceri diferite  

rezistenţelor mecanice. Astfel, cel mai puternic efect 
de reducere a rezistenţelor mecanice îl are îngheţ-
dezgheţul, mai a les că dezgheţul a avut loc în soluţie  
salină, combinându-se astfel efectul ciclurilor de  

îngheţ-dezgheţ cu acţiunea corozivă a ionilor de clor.  
În ordine descrescă toare a impactului, imersia în 
soluţia 3% Na Cl şi acţiunea temperaturii ridicate, au un 
efect mai redus decât ciclurile de îngheţ-dezgheţ.  
Odată cu creşterea duratei de expunere, creşte şi 

pierderea de rez istenţă (aderenţa dintre armătură şi 
beton ş i rez istenţa la întindere prin despicare). 

 

 

Fig. 3. Aderenta armătură – matric e de beton, 28 zile de la turnare, păstrare în condiţii de laborator 

 
 

  

Fig. 4. Pierderea d e aderenţă dintre armătură şi beton prin 
acţiunea mediului agresiv 

Fig. 5. Pierderea d e rezistenta la întindere prin despicare prin 
acţiunea mediului agresiv 
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Fig. 6. Diagrama densităţii de curent, în funcţie de timp, la potenţial constant 

 

 

Fig. 7. Diagrama de polarizare liniară în reprezentare semi-logaritmică 

 
Tabelul 1. Parametrii cinetici de ai  procesului coroziune determinaţi din curbele de polarizare şi eficienţa protecţiei anticorozive 

prin zincare termică 

Tip oţel N ZT Eficienţa protecţiei anticorozive prin zincare termică [%] 

Ecor [mV] -883,3 -537,1 
icor. [µA/cm

2
] 11,0876 7,9437 

8,59 
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Diagramele de polarizare liniară (Fig. 7), în coordonate  
semi-logaritmice Tafel, caracterizează cantitativ  
cinetica celor două procese de coroziune. Parametrii 
cinetici ai procesului de coroz iune sunt prezentaţi în 

Tabelul 1. Se observă că oţelul zincat termic are un 
curent de coroziune mai redus şi, în consecinţă, o 
viteză de coroziune mai mică decât oţelul nezincat.  
Potenţialul de coroziune înregis trat în cazul oţelului 
zincat termic este deplasat spre valori poz itive, ceea ce  

demonstrează din punct de vedere termodinamic, 
stabilitatea mai mare, respectiv, probabilitatea mai 
redusă de iniţiere a coroziunii în acest caz decât 
pentru oţe lul nezinca t. 
 

Din aspectul diagramelor de polarizare linia ră se poate  
spune că la suprapotenţiale mici, coroziunea armăturii 

este controlată de cinetica reacţiilor chimice. La  
suprapotenţia le mari, pe lângă reacţiile de coroz iune 
se observă şi un control difuziv datorat probabil de  
efectul stra tului de oxizi forma t la interfaţa armătură / 

beton. 
 
Mecanismul procesului de coroziune, studiat prin 
spectroscopie  de impedanţă electrochimică au pus în 
evidenţă rezis tenţa mai mare la polarizare (R3), în 

consecinţă, rezistenţa mai bună la coroz iune a oţelului 
zincat termic (Fig. 8 şi Tabelul 2). 
 
Fitarea diagramelor de tip Nyquist s-a făcut cu ajutorul 
unui circuit electric echivalent de  tip R-2RC (Fig. 9), 

ceea ce este în concordanţă cu litera tura de 
specialita te. 

 

 

Fig. 8. Diagrame Nyquist 

 

 

Fig. 9. Circuitul electric echivalent utilizat pentru fitarea diagramelor Nyquist şi Bode 

 
Tabelul 2. Valorile elementelor circuitului echivalent obţinute pentru cea mai bună fitare 

Tip de oţel R1 [Ω.cm
2
] R2 [Ω.cm

2
] R3 [kΩ.cm

2
] C1 x 10

-8
 [F/cm

2
] C2 x 10

-8
 [F/cm

2
] 

N  1328 241,4 1906 3,8077 40494 
ZT  1898 366,8 2993 2,2555 61581 
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4. Concluzii 

În urma testelor experimentale efectuate  s-a constatat 

că în ceea ce  priveşte controversa, încă existentă, 
privind influenţa negativă pe care o are zincarea  
termică a armăturii asupra aderenţe i acesteia la  
matricea de ciment, valorile obţinute nu susţin această  
afirmaţie. Aderenţa armăturii zincate termic la  

matricea de beton este comparativă cu aderenţa  
armăturii neprotejate. 
 
Zincarea termică a armăturii a determinat o 
comportare mai bună a structurilor din beton armat 

expuse în medii agresive: cicluri de îngheţ-dezgheţ, 
acţiunea sărurilor de dezgheţ, acţiunii mediului marin, 
etc. Aceasta se demonstrează prin pierderile mai 
reduse de aderenţă, respectiv prin pierderile mai 

reduse ale rezistenţei la întindere prin despicare ale  
betonului a rmat. De asemenea, chiar şi în lipsa  
îngheţului, armătura zincată termic a avut o 
comportare superioa ră atât în prezenţa ionilor de clor 
cât şi la expunere la temperatură  ridicată. 

 
Pe baza rezultate lor obţinute prin analiza  
electrochimică se poate spune că zincarea termică a  
armăturii determină reducerea cineticii coroziunii, 
curent şi viteză de coroziune mai mici decât în cazul 

oţelului neproteja t. Potenţialul de coroziune deplasat 
spre valori pozitive indică, din punct de vedere  
termodinamic, o rezis tenţă mai bună la coroziune a  
oţelului zincat termic. 
 

Mecanismul procesului decurge calitativ în mod 
similar pentru ambele tipuri de armătură studiate, dar 
cantitativ s-a observat că armătura zincată termic 
prezintă o rezistenţă mai mare la polarizare, ceea ce 
semnifică o rezis tenţă mai bună la coroziune. 

 
Rezultate le obţinute sunt în concordanţă cu cele ale  
altor s tudii prezentate  în literatura de specialitate  
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