
Rezumat  
Această teză de abilitare prezintă rezultatele personale ale activităţilor ştiinţifice şi ale 

activităţilor didactice, privind elaborarea de cursuri si carte universitară de la sustinerea 

tezei de doctorat până în prezent. Teza de doctorat  cu titlul “Cercetări privind 

îmbunătăţirea calităţii semifabricatelor turnate continuu”, am susţinut-o public pe 21 

martie 2003 în cadrul Universitaţii Politehnica Bucureşti, sub coordonarea ştiinţifică a 

domnului prof.dr.ing. Ioan Dragomir,  

Rezultatele ştiinţifice au condus la aplicarea si introducerea unor idei noi precum şi la 

explicarea unor noţiuni în cadrul cursurilor universitare pe care le-am tipărit în calitate de 

autor sau cooautor. 

Directiile de cercetare abordate şi ideile de la care am plecat au fost dezbatute în cadrul 

Centrului de Cercetare Şcoala Academică de Ştiinţa Materialelor din Universitatea 

Valahia din Tîrgovişte.  

În primul capitol al tezei de abilitare am prezentat succint unele rezultate privind studiul 

câtorva particularităti care stau la baza proceselor ce au loc la turnarea continuă a 

aliajelor şi anume: transferului termic şi transferul de masa convectiv la turnarea continuă 

a aliajelor urmate de analogia dintre transferul de masă, energie şi impuls. apoi un alt 

subcapitol conţinând deformaţii la îndoirea şi îndreptarea firului, urmat de subcapitolul 

dedicat tensiunilor in crusta solidificată a semifabricatelor turnate continuu. Astfel au fost 

lămurite unele mecanisme şi relaţii de calcul ce stau la baza proceselor de la turnarea 

continuă. 

Rezultatele cercetarilor privind tematica cuprinsă în acest capitol au fost sintetizate din 18 

publicaţii, dintre care 4 carti, 2 îndrumare de laborator şi un numar de 12 articole 

publicate.    

Al doilea capitol al tezei de abilitare prezinta foarte pe scurt câteva rezultate ale 

cercetărilor concretizate în direcţia modelării matematice în domeniul proceselor obţinerii 

şi caracterizării materialelor. Metodele de cercetare care folosesc modele matematice sunt 

aplicaţii de bază al cercetărilor în multe procese metalurgice. Modelarea matematică 

reprezintă calea ştiinţifică de propunere şi implementare a unei tehnologii pe baza unor 

modele testate anterior în laborator. Rezolvarea unui model matematic poate conduce la 

obţinerea de soluţii ale căror ecuaţii pot fi folosite la conceperea unor programe de calcul 

pentu fabricarea de interfeţe grafice care să ajute efectiv la conducerea fluxurilor 

tehnologice printr-un control riguros al proceselor metalurgice şi parametrilor acestora. În 

acest sens am dezvoltat mai multe modele matematice la care am generat şi interfeţe 

grafice in scopul facilitării aplicaţiilor în mediul industrial, dintre care două le-am redat 

succint în acest capitol. 

Rezultatele cercetarilor privind tematica cuprinsă în acest capitol au fost sintetizate din 20 

articole publicate dintre care 7 in reviste indexate ISI cu factor de impact.  

Capitolul trei conţine principalele preocupari si realizari in domeniul biomaterialelor şi 

mai concret: primul subcapitol este dedicat redării succinte a rezultatelor privind 

obţinerea si sinterizarea hidroxiapatitei; cel de al doilea subcapitol se ocupă de sinteza, 

caracterizarea şi bioactivitatea sticlelor bioactive; în subcapitolul trei vom caracteriza 

hidroxiapatita (HAp) Ca10 (PO4) 6 (OH) 2 – praf,  ca material ceramic biocompatibil şi 

oţelul inoxidabil  austenitic 316L (STAS AISI), ca biomaterial metalic, care sunt 

componentele metalo-ceramice compozite utilizate pentru implanturi medicale în 

chirurgie reconstructivă şi tratamentul protetic. 



Coroborarea rezultatelor investigaţiilor asupra celor două tipuri de materiale, poate să 

elucideze multe aspecte structurale ale acestora şi se poate îmbunătăţi îmbinarea la 

interfaţa HAp-316L din oţel inoxidabil prin obţinerea unei morfologii microscopice brute 

la suprafaţa oţelului inoxidabil şi implicit pentru a permite o mai bună aderenţă prin 

acoperirea unui strat aditiv HAp bioactiv pe oţelul inoxidabil 316L. 

Rezultatele cercetarilor privind tematica cuprinsă în acest capitol au fost sintetizate dintr-

un numar de 10 articole publicate, dintre care 6 in reviste indexate ISI, iar 5 cu factor de 

impact.  

Capitolul patru conţine rezultatele cercetărilor referitoare la obţinerea si caracterizarea 

aliajelor şi compozitelor cu bază de Al şi Cu şi mai concret aici am redat succint 

rezultatele cercetărilor privind obţinerea aliajelor Al-Mg-Si, obţinerea aliajelor de tip 

dural, obţinerea şi caracterizarea compozitelor Al-Mg-Si armate cu oţel, rezistenta la 

coroziune şi analiza microstructurală a aliajelor Al-Mg-Si tratate termic, comportamentul 

la coroziune şi analiza microstructurala a aliajelor Al-Zn-Mg-Cu tratate termic 

Rezultatele cercetărilor privind tematica abordată în acest capitol au fost diseminate dintr-

un numar de 20 articole publicate dintre care 9 în reviste şi volume indexade ISI cu factor 

de impact.  

Capitolul cinci reda rezultatele studiilor şi cercetărilor desfaşurate privind structura şi 

proprietăţile topiturilor metalice respectiv fenomenele interfazice la elaborarea aliajelor, 

unde am abordat succint: calculul unor proprietăţi ale topiturilor metalice, legătura între 

proprietăţile aliajelor în stare lichidă şi solidă, fenomenele interfazice în procesele de 

elaborare şi rafinare a aliajelor neferoase, evidenţiind fenomenele interfazice ce au loc la 

obtinerea cuprului, aluminiului şi a aliajelor In-Bi, Fe-Co; fenomenele interfazice la 

elaborarea aliajelor feroase, redând fenomenele interfazice la interacţiunea: între oţelul 

lichid şi căptuşeala refractară, între fazele topite şi materiale refractare condensate în 

materialul refractar; fenomenele interfazice la sinterizarea pulberilor,  fenomenele 

superficiale la sinterizarea în prezenţa unei faze lichide, fenomenele interfazice la 

depuneri pe metale şi nemetale.  

Rezultatele cercetărilor privind tematica cuprinsă în acest capitol au fost sintetizate dintr-

un numar de 31 publicaţii, dintre care 3 cărti, 4 îndrumare de laborator şi un numar de 24 

articole publicate, dintre care 11 în reviste indexate ISI  

În capitolul 6 sunt prezentate planurile personale de dezvoltare şi ale direcțiilor de 

cercetare ulterioare. Propunerile pentru cercetările ce vor urma au la bază doua teme de 

cercetare din domeniul biomaterialelor şi vor avea caracter interdisciplinar: elaborarea 

unui concept de material inovativ multifuncţional biocompatibil, care să fie mai adecvat 

aplicaţiilor de protezare şi investigaţii privind obţinerea unor noi materiale pentru 

realizarea unor canule traheale cu trei căi utilizate în tehnicile medicale ORL. 

 


