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Rezumatul fazei: 
Raportul de cercetare este structurat pe 6 capitole: 

În capitolul I: Scopul proiectului, se evidenţiază faptul că în contexul actual, prezentul 

proiect şi-a propus a profundarea cunoştinţelor necesare elaborării şi implementării pe 

piaţa naţională şi europeană a unor soluţii tehnologice de îmbinare nedemontabilă a 

materialelor micro- şi nanostructurate Se constată slaba susţinere şi lipsa unor 

preocupări sistematice, concentrate, de oferire a soluţiilor aplicabile industrial de 

îmbinare  nedeomontabilă în domeniul materialelor compozite. 

În capitolul II: Direcţii de cercetare, este fundamentată analiza bibliografică largă, din 

care s-au desprins direcţii de cercetare reprezentative, prin programe şi proiecte 

derulate sau în curs de derulare. Din analiza documentară instrumentată, s-au desprins 

direcţii de cercetare reprezentative : 

- Dezvoltarea cunoaşterii asupra elaborării şi microprocesării prin metalurgia pulberilor a 

materialelor nanostructurate  pentru componente MEMS 

- Materiale compozite nanostructurate polimerice cu utilizare în monitorizarea mediului 

- Elaborarea tehnologiei de laborator pentru procesarea pulberilor composite 

nanostructurate sub forma de produse sinterizate pe baza de NiAlM (M=Co sau Fe) si 

alumina / zirconie 

- Tehnici industriale pentru procesarea materialelor compozite cu matrice metalică. 

Procedeele industriale pentru procesarea materialelor compozite cu matrice metalică 

evidenţiază faptul că la compozitele cu matrice metalică apar posibilităţi tehnologice 

multiple datorită particularităţilor metalelor şi în special ale aliajelor metalice care conţin 

faze cu aptitudine de a fi transformate în ranforsat prin tehnologii adecvate de 

procesare, inclusiv de îmbinare. Principalele metode de obţinere a compozitelor cu 

matrice metalică sunt sistematizate, atât ca materiale primare, dar şi pentru îmbinarea 

nedemontabilă. O importanţă deosebită este acordată dispunerii ranforsatului în 

matrice. 

La metodele indirecte, realizarea compozitului se efectuează în etape succesive; mai 

întâi se obţine şi se asigură poziţionarea ranforsatului, iar ulterior are loc încorporarea în 

matrice. Pentru încorporare se pot folosi metodele: 

- infiltrarea matricii în stare lichidă este cea mai simplă metodă, dar are dezavantajul că 

pot să apară deteriorări ale fibrelor la contactul cu matricea topită, 
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- metodele cu încorporare în stare solidă elimină dezavantajul întâlnit la infiltrarea în 

stare lichidă, când încorporarea fibrelor în matrice se poate face, fie prin sinterizare 

(când fibrele sunt dispersate în pulberea metalică şi apoi sunt sinterizate), fie prin 

deformarea plastică a matricii (când legătura dintre fibră şi matrice se formează în urma 

unor procese de presare sau extruziune); 

- formarea matricii prin depunere se poate realiza prin procedee electrolitice (la 

temperatură joasă), respectiv prin procedee chimice sau cu plasmă. 

Una din problemele majore care apar la compozitele metalice sunt cauzate de 

fenomenele asociate difuziei la interfaţa ranforsant - matrice. Această problemă are o 

importanţă deosebit de mare la realizarea îmbinărilor nedemontabile prin aportul şi 

gestionarea câmpului termic aferent. Dacă stratul format prin difuzie este redus 

contribuie la creşterea adeziunii fibră-matrice. Dacă stratul este gros, apare un strat din 

compuşi fragili, care diminuează adeziunea dintre fibră şi matrice. 

Tendinţa actuală este spre diversificare semnificativă a compoziţiei şi caracteristicilor 

materialelor compozite cu matrice metalică în care se folosesc ca ranforsant atât fibre, 

cât şi particule. Utilizarea lor devine tot mai extinsă, ocupând poziţii care până nu 

demult erau numai ale materialelor metalice. 

Compozitele cu matrice ceramică sunt destinate utilizării la temperaturi înalte. Se 

remarcă prin bune proprietăţi de utilizare mult peste 1000°C. De obicei, având în vedere 

destinaţia şi cerinţele în utilizare, atât fibrele cât şi matricea sunt de natură ceramică. 

În capitolul III: Soluţii privind îmbinarea materialelor composite, sunt detaliate 

aspecte privind  specificul îmbinării nedemontabile a acestora, comportarea la sudare, 

respectiv procedee şi metode de îmbinare aplicabile. 

Materialele compozite cu matrice metalică (MMCs) formează o clasă de materiale 

deosebit de versatile, ocupând noi domenii de utilizare. Tendinţa actuală este corelată 

cu capabilitatea acestora de utilizare, de unde rezultă posibilitatea de a înlocuii 

materialele tradiţionale, în special cele metalice. Prin proiectarea lor pot să dispună de o 

plajă largă de proprietăţi corelate cu aplicaţiile directe. Aceste situaţii au amplificat 

preocupările de îmbunătăţire permanentă a caracteristicilor de procesare inclusive prin 

procedee de îmbinare nedemontabilă. Se dispune de informaţii privind metode şi 

procedee specifice, precum şi precauţiile şi limitările diferenţiate pentru cazurile 

practice. 
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La sudarea MMCs şi CMCs, prezenţa defectelor este predominantă în ZIT. Aplicarea 

unor tratamente termice post sudare compozitelor, inclusiv aliajelor îmbătrânite natural, 

poate îmbunătăţii performanţele de utilizare, încetinind degradarea caracteristicilor 

îmbinării. Tratamentul termic trebuie să se bazeze pe practica standard pentru sudarea 

materialelor din care este realizată matricea, dar adaptat conform recomandărilor 

producătorului materialelor utilizate. În cazul MMCs şi CMCs armate discontinuu, există 

posibilitatea îmbunătăţirii performanţelor de utilizare şi calităţii sudurii prin utilizarea unui 

material de adaos cu particule de ranforsare. Deoarece zona de topire are puţine 

asemenea particule sau deloc, rezistenţa mecanică a îmbinării este mai redusă decât a 

secţiunii nesudate. Totodată, este important ca prin tehnologia de îmbinare să se obţină 

în îmbinarea sudată ductilitate mai mare decât în materialul de bază al componentelor. 

Prin selectarea atentă a tipului de îmbinare corelat cu solicitările din exploatare, 

proiectantul poate crea zone care să asigure comportare cu plasticitate superioară 

materialului de bază. 

Cele mai frecvente  procedee de îmbinare sunt:   

- prin topire: sudarea WIG şi MIG, sudarea laser, sudarea cu fascicul de electroni, 

sudarea cu energie înmagazinată, sudarea cu flacără.  

-în stare solidă : sudarea prin difuzie, sudarea prin frecare, sudarea prin frecare cu 

sculă rotitoare, sudarea cu microunde, îmbinarea prin vibraţii. 

-metode hibride sau specifice anumitor aplicaţii:  îmbinarea cu material intermediar topit, 

brazarea, lipirea prin contact, lipirea cu adezivi. 

Sunt prezentate unele procedee care au dat rezultate, sau sunt în perspectiva extinderii 

utilizării. 

În capitolul IV: Evaluarea nedistructivă a materialelor compozite utilizând arii de 
senzori calaţi pe fază., sunt prezentate problemele pe care le ridică investigarea şi 

calificarea materialelor compozite. Pentru punerea în evidenţă a diferitelor tipuri de 

defecte în materiale compozite au fost dezvoltate metode şi proceduri specifice de 

evaluare nedistructivă ca:  

- metode bazate pe vibraţii - care măsoară frecvenţele proprii ale structurii realizate din 

compozit permiţând punerea în evidenţă a diminuării rigidităţii, precum şi, în unele 

condiţii, ale delaminărilor, 
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- testarea prin termografie în infraroşu - implică luarea de imagini termice a 

compozitelor, care pot furniza informaţii despre structura internă; astfel ca metoda să 

poată detecta goluri, incluziuni, delaminări şi deteriorări datorită şocurilor,  

- metode radiografice - permit detectarea delaminărilor, fisurilor şi incluziunilor, precum 

şi modificări ale densităţii şi grosimii,. 

- metode cu curenţi turbionari - permit punerea în evidenţă a delaminărilor survenite ca 

urmare a impactului chiar cu energie redusă, însoţite eventual de ruperi de fibre, 

- examinarea cu ultrasunete, utilizând în special modurile de prezentare B şi C, care 

sunt în prezent cele mai utilizate metode pentru evaluarea multor materiale compozite, 

permiţând evaluarea ariei suprafeţei delaminate.   

Este prezentată o soluţie novatoare de examinare nedistructivă, bazată pe tehnica 

phased array. Rezultatele obţinute sunt convingătoare  în : 

- evidenţiere porozităţilor datorită procesului de fabricaţie, 

- identificarea delaminărilor ca urmare a solicitărilor de impact induse experimental..  

În capitolul V: Preocupări şi tendinţe, sunt evidenţiate implicaţiile utilizării materialelor 

composite în unele domenii industriale, respective strategiile adoptate de unele ţări sau 

companii. Vis a vis este evidenţiată consecinţa lipsei de reacţie şi neimplicare în direcţia 

cercetării şi promovării materialelor compozite. 

Rezultatele obţinute în unele proiecte naţionale de cercetare au constituit secvenţe 

specifice pentru procesarea unor asemenea materiale, susţinute prin investigaţii de 

laborator, fără a avea pretenţia de a constituii baze de date şi informaţii complete în 

domeniul utilizării industriale a acestor materiale. 

Proiectele de cercetare nu au fost derulate în cadrul unei strategii unitare şi a unei 

abordări coerente care să fi asigurat domeniului în discuţie o bază de date şi informaţii 

tehnice cu largă vizibilitate corelată cu importanţa, actualitatea şi perspectiva de 

dezvoltare a materialelor compozite. Prin proiectul MAT-COM derulat în perioada 2006-

2008, s-a propus realizarea unei reţele de cercetare ştiinţifică în domeniul materialelor 

compozite, concentrând forţe ştiinţifice şi tehnice pentru valorificarea experienţei şi 

rezultatelor care să determine o vizibilitate evidentă a domeniului la nivel naţional şi 

european. 

În străinătate, materialele compozite micro- şi nanostructurate reprezintă o direcţie 

prioritară de cercetare ştiinţifică abordată de universităţile şi institutele de cercetare 

dezvoltare din Uniunea Europeană, din SUA, Japonia, China. Programele de cercetare 
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sunt orientate pentru proiectarea, elaborarea, optimizarea caracteristicilor corelat cu 

aplicaţii bine precizate, concomitent cu extinderea acestora, vizând în permanenţă 

simplificarea metodelor de proiectare, dezvoltarea şi optimizarea metodelor de 

preprocesare şi procesare, reducerea costurilor. 

Producţia componentelor procesate din materiale compozite MMCs şi CMCs este 

dezvoltată la firme puternice, precum General Electric, Lockhead, Daimler Benz, dar şi 

la un mare număr de firme mai mici: DURACALM, NORKS HYDRO, LANXIDE, AMTEC 

MATERIALS GE ADVANCED CERAMICS. Acestea îşi dezvoltă propriile strategii pentru 

segmente de piaţă vizate, prin produse şi tehnologii, care le individualizează eficient în 

condiţiile concurenţei acerbe de piaţă şi crizei economice de amploare. 

Jucătorii implicaţi în dezvoltarea metodelor de îmbinare a materialelor compozite micro- 

şi nanostructurate.sunt conştienţi că aceasta devine o unealtă din ce în ce mai 

importantă pentru aplicatiile innovative si prezintă o importantă strategică pentru 

economia Europei. În cadrul acesteia, dezvoltarea unei comunităti în domeniul 

procedeelor de îmbinare a materialelor compozite micro- şi nanostructurate reprezintă 

una dintre strategiile la nivel european. 

În capitolul VI: Concluzii, se evidenţiază oportunităţile abordării programelor de 

cercetare în domeniul materialelor compozite, a perspectivelor de utilizare a acestor 

materiale. Derularea proiectului conduce la extinderea domeniului de competenţă al 

ISIM Timişoara şi atingerea nivelului de excelenţă în  domeniul stiintei si tehnologiei 

aplicatiilor în ingineria materialelor compozite prin soluţii tehnologice de îmbinare şi 

testare a caracteristicilor de utilizare. Obiectivele propuse sunt conforme cu obiectivele 

şi cu priorităţile Programului Nucleu, întrucât, pe de o parte aceste obiective reprezintă 

o abordare nouă pentru ţara noastră, iar pe de altă parte prin aplicarea noilor concepte 

România se aliniază noilor tendinţe la nivel European. 
Rezultate, stadiul realizarii obiectivului ,concluzii si propuneri pentru 

continuarea proiectului : 
În etapa actuală a derulării proiectului se constată oportunitatea direcţiei de cercetare şi 

necesitatea continuării programului de cercetare.  

Rezultatele cuantificabile care se vor obtine pe baza evaluării stadiului actual al 

cercetărilor în domeniul tehnologiilor de îmbinare a materialelor compozite micro- şi 

nanostructurate, sunt 
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-  evaluarea stadiului actual, la nivelul Romaniei, a abordării în cercetare si de către 

industrie a domeniului  a aplicaţiilor tehnologice de îmbinare a materialelor compozite 

micro- şi nanostructurate, 

- elaborarea unor direcţii privind procedee şi tehnologii recomandate pe baza 

experimentărilor de laborator, în vederea implementării şi dezvoltării prezintă eficienţă, 

prin creşterea competitivităţii, pentru economia naţională, 

- elaborarea unei politici proprii ISIM Timişoara, bazată pe acumularea şi interpretarea 

cunoştinţelor în cadrul studiilor amintite, având drept scop utilizarea tehnologiilor de 

îmbinare a materialelor compozite micro- şi nanostructurate, corelat cu cerintele si 

tendintele internationale, iar modelele urmate fiind ţări europene dezvoltate. 
Se propune continurea proiectului cu faza a 2 a: Evaluarea soluţiilor de îmbinare a 

materialelor compozite micro- şi nanostrcuturate care prezintă un potenţial ridicat de 

adaptabilitate la industria românească. Termenul de predare  este 15.07.2009. 
Responsabil proiect 

       Prof.dr.ing. Fleşer Traian   
     

 


