
A.2 Rezumat 

 

In acest rezumat vor fi prezentate succint activitatea şi rezultatele cercetării aferente perioadei 

succesive sustinerii publice a tezei de doctorat „Vitrification of bottom ash from incineration of 

Municipal Solid Waste and their reuse for the preparation of new materials”, din data de 4/03/2006.  

Prezenta teza de abilitare este structurata in trei capitole principale. 

In prima parte, sunt expuse analiza si rezultatele activitatii stiintifice obtinute din studiul materialelor 

metalice. In acest context sunt evidentiate si contributiile personale obtinute in abordarea acestor 

activitati de cercetare stiintifica. 

A doua parte a tezei este structurata pe trei domenii de cercetare: (1) Proiectarea, dezvoltarea, 

optimizarea şi caracterizarea aliajelor neferoase, (2) Studiul si modificarea suprafetei aliajelor 

feroase in vederea imbunatatirii proprietatilor, (3) studiul unor materiale functionale pentru diferite 

aplicatii. 

(1) Studiul aliajelor neferoase prin designul, dezvoltarea, optimizarea şi caracterizarea a acestora 

cu baza de aluminiu si magneziu, a fost conceput pentru aplicatii practice in industria aeronautica si 

automobilistica.  

Cercetarea sperimentala s-a focalizat initial pe fazele de optimizare a proceselor traditionale cu scopul 

reducerii tipului si freqventei defectelor prezente in piesele turnate. Ca o consecinta a fazei de 

optimizare si prin prisma aspectului practic al cercetarii, a aparut necesitatea unui studiu de 

fezabilitate a procedeului de „matritare in stare lichida” a aliajului turnat gravitational, procedeu 

cunoscut sub denumirea de „squeeze casting” precum şi a „new rheocasting”.  

Acest studiu de fezabilitate a fost organizat in diferite parti:  

- Prima etapa a abordat aspecte fundamentale in vederea imbunatatirii calitatii pieselor turnate 

cu ideea folosirii procesului de „lubro-refrigeration”; 

- A doua etapa, a fost dedicata optimizarii proceselor modificate prin „squeeze casting” si „new 

rheocasting” cu scopul obtinerii pieselor turnate cu proprietati imbunatatite;  



- In a treia etapa s-a studiat microstructura aliajului si a defectelor acestuia asupra 

comportamentului aliajelor neferoase solicitate prin oboseala; 

- In ultima etapa sunt prezentate rezultate stiitifice obtinute din analizele aliajelor cu baza de 

Magneziu, si in detaliu posibilitatea sudarii acestora cu cusatura dubla. 

Au fost publicate 26 de articole stiitifice în reviste de specialitate nationale si internaţionale cu 

evaluare colegială şi 2 capitole in manuale stiintifice; au fost sustinute un numar de 28 lucrări la 

diferite conferinţe internaţionale desfăşurate pe patru continente. In acest moment  a fost acceptata 

contributia personala la editarea unui capitol in “Encyclopedia of Aluminum and Its Alloys”, pe tema 

„aliajelor pe baza de Aluminiu”. 

(2) În cadrul studiului modificarii suprafetei aliajelor feroase in vederea modificarii proprietatilor, 

activitatea a fost grupată în două categorii:  

i. studiul aliajelor metalice in cadrul proceselor care se desfasoara la temperaturi ridicate; 

ii. cercetari experimentale in vederea obtinerii de depuneri superficiale pe aliaje metalice pe 

baza de fier folosite in procesul de turnare a pieselor de aluminiu. 

Conditiile extreme la care sunt supuse produsele realizate din aliaje metalice (ex. Rezistenta 

superficiala in mediul Al-lichid) impun o continua cercetare stiintifica atat la nivel tehnologic cat si 

la nivel de tratamente superficiale in vederea elaborarii aliajelor de aluminiu de inalta calitate. 

Resistenza la rupere este un factor foarte important care influenteaza perioada de folosinta a acestuia. 

In urma solicitarilor ciclice sau periodice la care produsul este supus in cazul unei variatii mari de 

temperatura procesele de rupere sau cedare prin oboseala termica, apar in acele zone ale pieselor sau 

structurilor care sunt supuse unor tensiuni si deformatii mari. 

Acest fenomen de degradare al materialului, constituie motivul principal de analiza a anumitor aliaje 

metalice inovative dar si a relaţiei dintre microstructura si comportamentul acestora la temperaturi 

ridicate cu scopul de a individua un aliaj cu proprietati imbunatatite si adapt proceselor in care sunt 

prezente variatii mari de temperatura.  



Ca rezultat a studiilor facute au fost publicate: - 11 de articole stiintifice în reviste nationale si 

internaţionale cu evaluare colegială; - 6 lucrări stiintifice la conferinţe internaţionale. 

3) Necesitatile actuale impun solutii inovative, care pot fi realizate combinind posibilitatile 

oferite de anumite caracteristici ale materialelor inovative asociate cu procesele si tehnicile ingineresti  

noi.  

Doua directii de cercetare sunt prezentate in cadrul studiului materialelor functionale (ambele aplicate 

in cadrul aliajelor metalice):  

- dezvoltarea de dispozitive „smart”  pentru aplicatii biomedicale, 

- dezvoltarea substratelor artificiale ale materialelor destinate unor aplicatii electromagnetice. 

Este subliniata importanta folosirii  de materiale de calitate superioara si cu proprietati ridicate pentru 

dezvoltarea anumitor dispozitive complexe cu scopul de a le utiliza in diferite domenii unde  exista o 

cerere de valori ale anumitor caracteristici superioare celor obtinute aplicand normele clasice care 

stabilesc aceste valori. 

Acest capitol referitor la materialele functionale are un caracter interdisciplinar si pune in evidenta 

interesul personal in studiul, optimizarea proceselor si a materialelor eficientizand solutiile actuale in 

vederea obtinerii de materiale functionale „smart”.  

In acest cadru au fost publicate 10 articole în reviste nationale si internaţionale cu evaluare colegială 

si 20 lucrări la conferinţe internaţionale. 

Teza se încheie cu directii de orientare a cercetarilor viitoare si in final este prezentata lista referinţelor 

biblografice. 

 


