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Rezumatul fazei:  
Raportul de cercetare este structurat pe 7 capitole: 

În capitolul I: Scopul proiectului şi fazei actuale, 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. 

Pe cale de consecinţă, programul de cercetare al proiectului are ca motivaţie principală 

umplerea acestei breşe printr-un program de cercetare detaliat pentru oferirea de soluţii 

tehnologice aplicabile industrial, diferenţiate pe materiale compozite micro- şi 

nanostructurate, din clasele MMCs, CMCs, cu matrice metalică, ceramică, avînd ca 

elemente de ranforsare compuşi chimici, intermetalici, elemente chimice ( SiC, AlB2, 

AlTi2, Al2O3, Mg, grafit, etc.).  

 

În capitolul II: Procedee şi metode de îmbinare, sunt detaliate aspecte privind  

specificul îmbinării nedemontabile a acestora, respectiv procedee şi metode de 

îmbinare aplicabile. 

Îmbinarea materialelor compozite pare a nu crea probleme deosebite. Analizând 

problema corelat cu destinaţia îmbinărilor, derivă realitatea mult mai dificilă axată în 

special pe proiectarea respectivelor îmbinări corelat cu condiţiile şi solicitările efective. 

Scopul principal al realizării îmbinărilor este cel structural. Varietatea aplicaţiilor nu pot 

să fie îndeplinite de un singur procedeu sau metodă de îmbinare. Soluţia frecventă este 

apelarea concomitentă la mai multe procedee şi metode de îmbinare. 

Materialele compozite, într-o paletă compoziţională deosebit de largă, inclusiv cele cu 

matrice metalică (MMCs), sau cu matrice ceramică (CMC) 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.  
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Cele mai frecvente  procedee de îmbinare a materialelor compozite cu aplicabilitate 

largă, diferenţiat cu solicitările din exploatare corelat cu capabilităţile de utilizare ale 

respectivelor materiale, sunt clasificate pe domeniile:   

-prin topire,  

-în stare solidă,  

-metode hibride sau specifice anumitor aplicaţii, 

- îmbinarea mecanica. 

Se dispune de informaţii privind metode şi procedee specifice, precum şi precauţiile şi 

limitările diferenţiate pentru cazurile practice. 

 

În capitolul III: Comportarea la sudare. Materialul compozit este sudabil, cu precauţii 

normale, dacă într-o structură sudată asigură îmbinări care satisfac cerinţele de calitate 

impuse, apelând la un anumit procedeu pentru un scop bine definit. Sunt detaliate 

cerinţele din punct de vedere metalurgic, tehnologic şi constructiv. 

Analiza compatibilităţii la sudare are caracter preventiv, pentru evitarea greşelilor la 

elaborarea tehnologiei. 

 

În capitolul IV: Materiale utilizate pentru experimentări. Experimentările au fost 

efectuate pe materiale compozite pe bază de aluminiu, cu elemente de ramforsare 

particule de tipul SiC, AlB2, Al B2, Ti B2, în stare turnată, respective extrudată.  

Pentru îmbinare au fost utilizate materiale de adaos din grupe metalurgice apropiate de 

a celor de bază. Astfel, la procedeul de îmbinare prin brazare a fost utilizată pastă 

pentru lipirea metalelor uşoare 190 Al. 

 

În capitolul V: Experimentări pentru soluţii de îmbinare, sunt prezentate rezultatele 

obţinte pe probe îmbinate prin procedee în stare lichidă, solidă, inclusiv cu adezivi.  

Operaţia de pregătire a suprafeţelor componentelor din materiale MMCs şi CMCs pe 

este semnificativ diferită de cea a materialelor omogene privind nivelul de curăţire. 

Curăţirea adecvată a componentelor în vederea îmbinării materialelor compozite este 

un pas esenţial pentru calitatea şi performanţele funcţionale ale îmbinărilor. Operaţia 

este deosebit de importantă pentru materialelor compozite pe bază de Al, care sunt 

sensibile la absorbţia hidrogenului şi porozitate, dacă nu sunt corect curăţite. 

Au fost efectuate experimentări pentru îmbinarea prin următoarele procedee: 
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- brazare cu flacără şi material de adaos, 

- cu ultrasunete, 

- cu laser, 

- fascicul de electroni, 

- prin frecare cu element activ rotitor, 

- lipirea cu adezivi 

Unele procedee de îmbinare au fost aplicate în mai multe variante tehnologice. Sunt 

prezentate rezultatele examinărilor metalografice şi determinarea durităţii. 

 

În capitolul VI: Preocupări şi tendinţe, sunt evidenţiate implicaţiile utilizării 

materialelor compozite în unele domenii industriale, respectiv strategiile adoptate de 

unele ţări sau companii. Totodată, este evidenţiată consecinţa lipsei de reacţie şi 

efectele neimplicării în direcţia cercetării şi promovării materialelor compozite. 

Situaţia actuală în ţară: pentru colectivele de cercetare din universităţi şi din institutele 

de ceretare-dezvoltare din domeniul industriei constructoare de maşini, materialele 

compozite micro- şi nanostructurate reprezintă materiale actuale, cu reale perspective 

de dezvoltare. 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 au fost derulate timid 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. 

În ţări dezvoltate, 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 

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 
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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.  

Situaţiile menţionate  au drept obiectiv principal dezvoltarea colaborării, dar şi 

diferenţierea profesională între producătorii, furnizorii si utilizatorii de tehnologii şi 

echipamente destinate cercetărilor şi aplicaţiilor industriale. Platforma MINAM este în 

strânsă colaborare cu platforma MANUFUTURE, dezvoltă în prezent Agenda privind 

Viziunea si Strategia Cercetării în domeniul micro- si nanotehnologiilor de prelucrare, în 

care sunt incluse procedee de îmbinare a materialelor compozite micro- şi 

nanostructurate.  În acest moment, România va trebui să se asigure că propriile direcţii 

de dezvoltare sunt în deplină concordantă cu direcţiile impuse de agenda MINAM. Pe 

de altă parte, unul dintre rezultatele notabile ale MINAM este introducerea în cadrul 

programului FP7 a programului 4: NMP. Acesta îsi propune finanţarea din fondurile 

FP7, fonduri asigurate de Comisia Europeană, a unor directii clare si strict orientate de 

cercetare. Încercând o aliniere la directiile europene si mondiale, România va trebui să 

declare printre propriile intenţii de dezvoltare si aceste direcţii specificate de către 

programul NMP. 

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 VII: Concluzii, se evidenţiază oportunităţile de utilizare a soluţiilor de 

îmbinare, susţinute prin rezultate efective, a perspectivelor de utilizare a îmbinărilor 

dintre material compozite. 

Experimentările de îmbinare au fost efectuate pe şarje din materiale compozite cu 

matrice de Al dar cu elemente de ramforsare diferite (Al + 6 % AlB2, Al + 12 % Al B2, 

Aliaj 2014+12 % Al B2, Al + 6 % Ti B2, Al + 12 % Ti B2 ) în stare turnată, respectiv pe 

şarje din Al şi materialul compozit Al + 20 %SiC şi Al + 30 %SiC, în stare extrudată. 
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Din analiza documentară a fost evidenţiată posibilitatea aplicării procedeelor de 

îmbinare a materialelor compozite în stare solidă, respectiv prin topire cu şi fără 

material de adaos. 

Au fost efectuate experimentări pentru îmbinare cu material de adaos  topit cu flacără, 

în cuptor, îmbinare prin topire cu laser, fascicule de electroni, îmbinare în stare solidă 

cu ultrasunete, respectiv prin frecare cu element activ  rotitor. 

 

Raportul de cercetare conţine capitolul de Bibliografie, cu 36 de titluri actuale din 

domeniul temei. 

 
Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru 
continuarea proiectului 
 

 Rezultate 
S-au analizat procedeele de realizare îmbinărilor pe materiale compozite, 

respectiv s-au caracterizat metodele utilizate. 
S-au prezentat aplicaţii ale procedeelor de îmbinare .  
S-au evaluat condiţiile de calitate ale îmbinărilor realizate prin diferite procedee, 

aplicabile în industria românească. 
S-au definit tendinţele şi direcţiile de cercetare în domniul analizat. 

 
 Stadiul realizării obiectivului fazei  
Obiectivul fazei a fost realizat. În această fază a proiectului s-a efectuat un studiu 

documentar cu privire la tehnologiile de îmbinare a materialelor compozite.  
Au fost efectuate îmbinări prin procedee cu topire cu materiale corelate 

metalurgic a cele de bază, respectiv în stare solidă, inclusiv cu adezivi. Caracteristica 
procedeelor este abilitatea lor de a realiza îmbinări cu nivele de calitate adecvate 
utilizărilor efective.  

 
 Concluzii şi propuneri de continuare a proiectului 

Rezultatele prezentate în cadrul acestei faze arată că la ISIM Timişoara există 
posibilitatea realizării de îmbinări prin topire, respectiv în stare solidă între componente 
ale materialelor compozite MMC şi CMC, care deschid perspectiva aplicării industriale. 
Se asigură extinderea vizibilităţii ISIM Timişoara prin implicarea în acest domeniu, care 
are reale perspective în aplicaţii industriale directe.  
Din considerentele menţionate, se propune continuarea programului de cercetare, aşa 
cum a fost iniţial conceput. 

 
      
 

 
Responsabil proiect, 

 
Prof. dr. ing. Traian Fleşer 


