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  ELEMENTE DE STRUCTURĂ TIP „SANDVIŞ” 
UTILIZATE ÎN AVIAŢIE  

Ing. Bogdan SPINEANU 

A.A.Bv. – Braşov 

REZUMAT. Lucrarea prezintă unele materiale utilizate la executarea structurilor tip „sandviş” în aviaţie, precum 
şi unele caracteristici, încercări şi teste pentru acestea.    

Cuvinte cheie: fagure, nida, raşină fenolică. 

ABSTRACT. The paper deals with some materials used in the execution „sandwich" structures in aviation, asa 
well as some of theit features, tests and trials. 

Keywords: honeycomb, Nida, phenolic resins. 

1. GENERALITĂŢI 

Se înţelege prin structură fagure sau „sandviş” un 
material compozit constituit din doua suprafeţe 
exterioare, numite învelişuri, unite de un miez uşor, 
destinat numai pentru a menţine constantă poziţia  
relativă a celor două învelişuri. Învelişurile reprezintă, 
mecanic, suprafeţele lucrătoare şi sunt alese în funcţie 
de scopul urmărit. Ele pot fi din poliesteri armaţi cu 
tablă (folie) din diverse materiale, placaj, placă de 
melamină, carton presat etc. Inima, care practic în-
conjoară axa neutră, nu lucrează decât la compresie; 
ea poate fi formată din lemn cu densitate mică 
(ex: balsa, plută), materiale celulare, materiale plastice 
expandabile, faguri metalici sau plastici, plăci ondu-
late, fibre de sticlă.  

Ansamblul „sandviş” formează un material uşor, 
rigid, rezistent, izolant termic şi fonic. 

Structuri fagure de la câţiva milimetri la zeci de 
milimetri posedă o inerţie de 10, 100, 1000 de ori 
mai mare decât a unei table cu aceeaşi masă, din 
acelaşi material. Această proprietate mecanică avanta-
jează sub aspectul greutăţii, ducând la obţinerea de 
structuri mult mai simple, ce pot lucra la compresie 
sau flexiune, suprimând cadre, nervuri, eclise etc. 

Spre exemplu, balsa are o densitate de 0,12-
0,20 kg/dm3 (uscat în aer) şi prezintă o rezistentă foarte 
variabilă în funcţie de sensul fibrei; un lemn balsa cu 
densitatea de 0,16 kg/dm3 rezistă la 120 daN/cm2 când 
fibra este paralelă cu efortul şi numai la 8 daN/cm2 
când fibra este perpendiculară pe efort. Legătura între 
straturi se face prin lipire cu răşini polimerizabile la 
rece, putându-se aplica chiar straturi de fibră de sticlă 
ca intermediar. Pentru evitarea delaminării se pot 
utiliza plăci de legătură perforate şi aşezate perpen-
dicular între ele. Aceste perforări se vor umple cu 

răşină în cursul fabricaţiei, mărind rigiditatea şi 
jucând un rol de nituri între cele două învelişuri. 

 

 

2. TIPURI DE MIEZURI 

2.1. Miez din materiale expandabile 

Plasticul celular, cunoscut şi sub denumirea 
generică de „mousse plastic” este o masă de celule, în 
general închise, deci etanşe. Există multe procedee 
de fabricare a mousse-ului plastic. 

Mousse-ul vinilic se obţine prin decompoziţia la 
cald cu degajare de gaze date de un poroform unui 
amestec intim de clorură de polivinil în amestec cu 
elemente de plastifiere şi stabilizare. 

Mousse-ul din acetat de celuloză se poate fabrica 
prin extrudarea soluţiei sub presiune, când solventul 
se volatilizează la trecerea prin filiera utilajului. 

Mousse-ul de polistiren se obţine prin decompo-
ziţia unui porofor sau prin suflare de aer cald în 
cursul polimerizării la cald a polistirenului. 

Moltoprenul, sub formă de blocuri, se obţine prin 
expandarea la cald, în prezenţa unui porofor al unor 
răşini pe baza de izocianaţi. Blocurile, cu densităţi 
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diferite, obţinute din moltopren sunt tăiate în felii, în 
concordanţă cu înălţimea cerută de structura sandviş. 
 

Material expandat 
(mousse) 

Densitate 
Rezistenta la 

compresie 
(kg/cm2) 

Modul de 
elasticitate
(kg/cm2) 

Clorură de polivinil 0,1 13 350 

Polistiren 0,030 10 100 

Acetat de celuloză 0,130 15  

Poliuretan 0,150 20 500 
 
Anumite piese speciale se poate realiza în dis-

pozitive speciale, prin încălzire, având atât straturile de 
exterior cât şi miezul obţinute printr-o singură 
polimerizare. Pentru evitarea delaminării se execută 
din pliurile de acoperire rigidizări care pătrund în miez. 

Se mai obţin mousse-uri din răşini aminoplaste, 
epoxidice, fenolice, siliconice, etoxiline, cauciuc, 
ebonită etc. 

2.2. Miez sub formă de fagure 

Între cele două învelişuri se pot insera suprafeţe 
închise, sub forma de fagure, obţinute din folie de 
aluminiu, titan şi aliaje de titan, oţel, hârtie impregnată 
cu răşină fenolică/poliamidă, ţesătură de fibră de 
sticlă impregnată cu răşină poliesterică etc. 

Lipirea dintre învelişuri şi inimă se face cu filme 
adezive de natură poliesterică sau epoxidică sau, 
dacă învelişurile sunt din ţesătură preimpregnată, prin 

intermediul răşinii din aceasta, sub influenta căldurii. 
La alegerea unui anumit sandviş se ţine cont şi de 
temperatura de lucru, umiditate, coroziune, vibraţii, 
inflamabilitate etc. Miezurile din fagure fiind, la ora 
actuală, cel mai des folosite, voi insista mai mult 
asupra lor. 

 

a. Principiul de fabricaţie. Foliile de lăţime 
uniformă, metalice (dural, inox etc.) sau nemetalice 
(ţesătură de fibră de sticlă, hârtie etc.) sunt lipite 
între ele cu adeziv dispus în benzi paralele, la dis-
tante regulate, creându-se noduri de joncţiune. După 
polimerizarea în presă şi tăierea la înălţimea dorită, 
pachetul este întins (expandat), formând o multitu-
dine de celule regulate, dispuse în funcţie de benzile 
de adeziv şi de mărimea expandării.  

Fagurii nemetalici, după expandare, menţinuţi la 
formă, se introduc prin imersare în sisteme de răşini 
termorigide, aducându-se la o greutate prestabilită. 
Prin polimerizarea răşinii, fagurele se menţine la 
formă. 

Fagurii sunt materiale ortotrope. Cele 3 direcţii 
ale ortotropiei sunt stabilite convenţional astfel: 

– sens W – paralel cu sensul expandării. Pentru 
placi cu dimensiuni normalizate sensul W este întot-
deauna paralel cu dimensiunea cea mai mare a plăcii 
expandate; 

– sens L – paralel cu direcţia iniţială a foilor lipite; 
– sens h (înălţimea fagurelui) – paralel cu pereţii 

celulei. 
 

 
 

              
 

Schema de principiu a aşezării foliilor şi benzilor de adeziv. 
 

b. Definirea tehnică; definiţie furnizor. Definiţia 
tehnică a fagurelui este dată de: 

– natura suportului şi a sistemului de impregnare 
(dacă este cazul); 

– forma şi dimensiunile celulei; 
– masa volumică; 
– caracteristici mecanice; 
– alte caracteristici. 
 

Fagure metalic. Fagurele metalic cel mai des 
utilizat este executat din folie de aliaje de aluminiu 

(Franta): AM1 (3003 RUS); AG3 (5052 RUS); AG5 
(5056 RUS); AU4G1 (2024 RUS), cu grosimi 
variind între 20 şi 130 μm. 

 

Fagure nemetalic. În tabelul 1 sunt menţionate 
câteva tipuri de fagure nemetalic comercializate curent 
şi care sunt utilizate cu precădere în domeniul 
aeronautic, având la bază norme de aviaţie. 

 

Fagurii cei mai des utilizaţi au forma celulei 
hexagonală. Dimensiunea celulei este definită prin 
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diametrul cercului înscris în hexagon „a”, rotunjit la 
cifra întreagă. 

 
Tabelul 1 

Suport Natura răşinii de bază 
pentru impregnare 

Temperatura 
limită 

de utilizare, 
continuu 

Prima 
impregnare

Impregnare 
finală 

Hârtie din fibre de 
celuloză (hârtie 
KRAFT) 

fenolică fenolică 160ºC 

Hârtie din fibră 
poliamidică (hârtie 
NOMEX*) 

fenolică fenolică 160ºC 

Ţesătură din fibre 
textile 

fenolică fenolică 160ºC 

fenolică poliester 80ºC 

poliester poliester 250ºC 
 

(*) Marcă a firmei DUPONT de NEMOUR 
 

Aceeaşi caracteristică o prezintă atât fagurii 
nemetalici cât şi cei metalici. Dimensiunile mai des 
utilizate sunt cele din tabelul 2: 
 

Tabelul 2 

a (valoare 
normalizată) 

inch(US) 1/8 3/16 1/4 3/8 

mm 3 4 6 9 
 

Masa volumică este o caracteristică importantă a 
fagurelui metalic şi nemetalic, caracteristicile mecanice 
esenţiale fiind dependente de aceasta. Toleranţa la 

masa volumică este de ±10%. La fagurele metalic 
grosimea foliei din care se fabrică nida este în 
general de 20, 36, 48, 70, 80 μm. În tabelul 3 se dau 
câteva corespondenţe între mărimea celulei, grosi-
mea foliei şi masa volumică. Gama de acoperire prin 
masă volumică a fagurelui nemetalic este practic 
contiuă între 22 si 220 kg/m³, o gamă mai largă 
decât aceea acoperită de fagurele metalic. 

 

Fagure metalic. Fagurele se poate livra sub formă 
neexpandată sau expandată. După expandare, fagurele 
se poate folosi ca atare sau poate suporta tratamente 
de suprafaţă care să-i îmbunătăţească proprietăţile 
privind rezistenţa la coroziune. Probele efectuate 
asupra unui fagure protejat contra coroziunii printr-o 
dublă protecţie au arătat că după 60 de zile de 
expunere la ceaţă salină, pierderea de greutate a 
epruvetelor a fost nulă faţă de o simplă protecţie prin 
conversie chimică simplă, când pierderea de greutate 
a fost de 20-80 mg. Un material complet neprotejat a 
pierdut, în aceleaşi condiţii, 170-230 mg. 

În tabelul 3 sunt prezentate câteva tipuri de 
materiale, existând în realitate mult mai multe, 
având valorile nominale ale rezistentelor mecanice 
date la 20ºC. Valorile garantate care se pot lua în 
calcule sunt cu 20% mai mici. 

Graficele prezentate compară rezistenţa la com-
presie stabilizată (inimă + invelişuri) a diferitelor 
mărimi de fagure cu masa volumică corespunzătoare. 

 
Tabelul 3 

Corespondenţă tip / mărime celulă (alveolă) / masa volumică 

Tip a 
(mm) 

Masa volumică (kg/m³) 

24 29 32 35 40 48 50 56 
Hârtie Nomex 
fenolică 

3         

4         
6         
9         

Ţesătură sticlă 
fenolică 

4         

6         
9         

Ţesătură sticlă 
poliester 

4         

6         
9         

 
Tip a 

(mm) 
Masa volumica (kg/m³) 

64 72 80 88 96 104 128 144 192 
Hârtie Nomex 
fenolică 

3          
4          
6          
9          

Ţesătură sticlă 
fenolică 

4          
6          
9          

Ţesătură sticlă 
poliester 

4          
6          
9          

 

 Fagure utilizat şi fabricat la ora actuala după norme de aviaţie. 
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 Tabelul 4 

Caracteristicile mecanice ale fagurelui în funcţie de material şi masa volumică 

Dimensiune 
celulă 
(mm) 

Grosime 
folie 

(mm) 

Masa 
volumică 

± 10% 
(kg/m³) 

R, 
compresie 
stabilizată 

(bar) 

Forfecare 
Sens L  (folie) Sens W (expandare) 

R 
(bar) 

Modul G 
(bar) 

R 
(bar) 

Modul G 
(bar) 

AM1 (3003 RUS) 
4 0,040 70 27 18,5 3800 11 1800 
4 0,050 90 42 28 5500 17 2400 
4 0,080 130 77 50 8800 34 3600 
6 0,040 48 13,5 10,5 2400 6 1200 
6 0,050 62 21,5 15,5 3300 8,5 1600 
6 0,080 90 42 28 5500 17 2400 
9 0,050 45 12 9,5 2200 5,5 1100 
9 0,080 62 21,5 15,5 3300 8,5 1600 

19 0,050 23 4 3,5 900 2 550 
19 0,080 31 6,5 5,5 1400 3 750 

AG3 (5052 RUS) 
3 0,050 110 73 52 7800 34 3600 
4 0,025 45 15 13 2400 8 1300 
4 0,040 67 32 24 4100 15 2000 
4 0,050 80 44 32 5200 20 2500 
4 0,080 130 98 67 9800 44 4300 
6 0,025 32 8,5 7,5 1700 5 850 
6 0,040 46 16 14 2500 8,5 1300 
6 0,050 55 21 18 3100 11 1600 
6 0,080 90 52 38 3100 24 2900 
6 0,100 118 82 58 8600 38 3900 
9 0,040 32 8,5 7,5 1700 5 850 
9 0,050 40 13 11 2100 7,5 1100 
9 0,080 62 27 21,5 3700 13 1800 
9 0,100 80 42 32 5200 20 2500 

AG5 (5056 RUS) 
3 0,036 80 51 38 5200 23,5 2500 
3 0,050 110 86 65 7800 44 3600 
4 0,025 45 18,5 15,5 2400 9 1500 
4 0,040 67 38 29 4100 17 2000 
4 0,050 80 51 39 5200 23,5 2500 
6 0,025 32 10,5 9,5 1700 6 850 
6 0,040 46 19,5 17 2500 9,5 1300 
6 0,050 55 27 21 3100 12,5 1600 
6 0,080 90 62 47 6100 29 2900 

AU4G1 (2024 RUS) 
4 0,040 67 38 28 4200 16 2000 
4 0,050 80 51 38 5100 21 2400 
6 0,040 46 20 16 2800 9 1400 
6 0,050 55 27 20 3400 12 1700 

           
AM1 (3003 RUS) 

 

Dimensiune 
celulă 
(mm) 

Masa volumică 
± 10% 
(kg/m³) 

R, compresie 
stabilizată 

(bar) 
19 23 4 
19 31 6,5 
9 45 12 
6 48 13,5 
6 62 21,5 
9 62 21,5 
4 70 27 
4 90 42 
6 90 42 
4 130 77 
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AG3 (5052 RUS) 

Dimensiune 
celulă 
(mm) 

Masa volumică  
± 10% 
(kg/m³) 

R, compresie 
stabilizată 

(bar) 
6 32 8,5 
9 32 8,5 
9 40 13 
4 45 15 
6 46 16 
6 55 21 
9 62 27 
4 67 32 
4 80 44 
9 80 42 
6 90 52 
3 110 73 

 

 
 

AG5 (5056 RUS) 

Dimensiune 
celulă 
(mm) 

Masa volumică 
± 10% 
(kg/m³) 

R, compresie 
stabilizată 

(bar) 
6 32 10,5 
4 45 18,5 
6 46 19,5 
6 55 27 
4 67 38 
3 80 51 
4 80 51 
6 90 62 
3 110 86 

 
 

 
 
 

 
AU4G1 (2024 RUS) 

Dimensiune 
celulă 
(mm) 

Masa volumică 
± 10% 
(kg/m³) 

R, compresie 
stabilizată 

(bar) 
6 46 20 
6 55 27 
4 67 38 
4 80 51 

  
 

Fagure nemetalic. Caracteristicile mecanice prin-
cipale se referă la: 

– rezistenţa la rupere la compresie în sens h; 
– rezistenţa la rupere la forfecare în sens L şi în 

sens W; 
– modulul de elasticitate la forfecare în sens L şi 

în sens W. 
Toate caracteristicile sunt exprimate în daN / cm². 
Valorile date mai jos sunt valori medii 

aproximative, valabile la temperatura de 20º C. 
Pentru valori minime admise, foarte precise, se fac 
probe particulare pentru fiecare tip de fagure. 

Rezistenţa la rupere la compresie este dată pentru 
un fagure gol (fără învelişuri). Rezistenţa la rupere la 
forfecare este dată întotdeauna pentru un fagure 
stabilizat (cu învelişuri lipite). 

Valorile de mai jos corespund unui fagure cu 
grosimea de 12 mm. Pentru o grosime diferită de 
aceasta se aplică un coeficient de corecţie K, conform 
graficului  

 

 
 

Rezistenţa la rupere la compresie în sens h. La 
mase volumice egale, experienţele făcute pe 3 tipuri 
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de fagure nemetalic au arătat că rezistenta la rupere 
la compresie în sens h egalează pe cea ale fagurelui 
cu celule din AG3.  

 

 
 

Rezistenţa la rupere la forfecare în sens L şi W. 
La mase volumice egale, fagurele NOMEX fenolic 
şi ţesătura de fibră de sticlă fenolică prezintă rezis-
tenţe la rupere la forfecare în sens L practic egale. 
Fagurele NOMEX, cu ţesătura din fibră de sticlă 
poliesterică, la mase volumice mai mici de 60 kg/m³ 
prezintă rezistenţe la rupere prin forfecare mai bune. 

 

 
 
La mase volumice egale, fagurele metalic din AG3 

prezintă rezistente la forfecare în sens W cu aproxi-
mativ 20% mai mari decât fagurii din NOMEX 
fenolic şi ţesătură de fibră de sticlă fenolică. 
 

 
 

Modulul de elasticitate la forfecare, sens L şi sens 
W. La mase volumice egale, fagurele NOMEX fenolic 
şi din fibră de sticlă fenolică prezintă un modul de 
elasticitate la forfecare egal. Fagurele din fibră de sticlă 
poliesterică prezintă în raport cu fagurele NOMEX 
fenolic şi fibră de sticlă fenolică, privind modulul de 
elasticitate la forfecare în sens L, o egalitate în jurul 

masei de 60 kg/m³, o creştere la mase volumice mai 
mici şi o scădere la mase volumice mai mari. 

La mase volumice egale, fagurele din AG3 pre-
zintă o mărime a modulului de elasticitate la forfecare 
de 8-10 ori mai mare decât fagurele nemetalic. 

 

 
 

 
 

Experimental se pot da şi alte caracteristici ale 
fagurelui nemetalic decât cele legate de caracteris-
ticile mecanice. Indicaţiile de mai jos sunt mai mult 
avantaje calitative decât cantitative şi în general 
valabile pentru fagure nemetalic cu celula hexagonală. 
În cazul în care o anumită caracteristică punctuală 
este importantă într-o aplicaţie, este bine să se facă 
experimentări directe. 

Caracteristici termice la temperatura maximă de 
lucru continuu cu sistem de impregnare: 

– fenolic…………160º C; 
– poliesteric……...80º C.  
La aceste temperaturi, caracteristicile mecanice 

corespund cu 70% din cele de la 20º C scăderea fiind 
progresivă, odată cu creşterea temperaturii. 

 

 
 

Rezistenţa la căldură a fagurelui fenolic este aproa-
pe egală cu cea a fagurelui din AG3, dar inferioară 
celei a fagurelui din AU4G1.  

 În ceea ce priveşte transmisia termică, spre 
deosebire de fagurele metalic, coeficientul de trans-
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mitere termică al fagurelui plastic nu depinde practic 
de masa volumică, ci de grosimea lui. În tabelul 5 se 
compară transmisia termică a fagurelui nemetalic cu 
a celui metalic, la o masă volumică de 55 kg/m3 

(AG3 6.50). 
 

Tabelul 5 
 

Fagure Transmisie termică (calorie/s·m2·ºC) 

Nemetalic 3.3 2.5 1.8 1.4 1.1 0.8 0.6 0.4 

Metalic  
(55 kg/m3) 

 270 140 110 90 65 45 30 

Grosime 
(mm) 

7.5 10 15 20 25 35 50 70 

 
Notă. coeficienţii din tabelul 5 se raportează la un fagure gol. 

Pentru calculul structurilor fagure este bine să se ţină cont de 
coeficientul de transmisie termică al invelisului şi de suprafaţa 
acestuia. 

 
Rezistenţa la flacără a fagurelui nemetalic este 

ridicată, se autostinge, răşinile de impregnare conţi-
nând produse de bor. 

Caracteristicile electrice şi dielectrice nu au 
valori practice în literatura de specialitate. Se poate 
spune doar că fagurele nemetalic pe baza de ţesătură 
de fibră de sticla impregnată cu răşină poliesterică 
prezintă caracteristici mai bune. 

Rezistenta la apă. Puterea de absorbţie la apă (în 
atmosferă liberă şi în imersie) este uşoară şi nu de-
păşeşte practic puterea de absorbţie a răşinii de bază. 
Pereţii executaţi din astfel de structuri fagure sunt 
etanşi. Rezistenţa la „coroziune” în aer umed este 
excelentă, superioară celei a fagurelui din AG3 şi 
mult mai bună faţă de a fagurelui din AU4G1. 

Rezistenţa la impact. La aceleaşi caracteristici 
geometrice, se constată că fagurele NOMEX fenolic 
are o rezistenţă la impact mai bună decât cel metalic; 
în schimb, fagurii pe bază de ţesătură de fibră de 
sticlă au o rezistenţă la impact mai mică. 

Rezistenta la oboseală. La aceleaşi caracteristici 
geometrice, fagurele NOMEX fenolic prezintă rezis-
tenţe bune, iar fagurele nemetalic pe bază de ţesătură 
de fibră sticlă, o rezistenţă la oboseală echivalentă cu 
a fagurelui metalic. 

Formabilitatea. Fagurele cu celulă hexagonală 
(metalic şi nemetalic) este practic nedeformabil: curba-
rea materialului în jurul unei axe paralele cu planul 
său produce o curbare inversă în jurul unei axe 
perpendiculare (deformare în formă de şa de cal). La 
rece, o deformare cilindrică forţată, chiar şi pe raze 
relativ mari, provoacă ruperi sau plieri ale pereţilor 
celulelor. 

La cald, numai fagurii NOMEX fenolici, datorită 
plasticităţii suportului din hârtie poliamidică, se pot 
forma cilindric, conic, prezentând curburi inverse. În 
orice caz, pentru forme întortocheate sau treceri evo-
lutive rapide este necesară o preformare în panouri 
mici, asamblate ulterior, prin lipire, cap la cap. 

Celulele rectangulare elimină efectul de şa de cal 
şi facilitează realizarea formelor cilindrice, dar limitate 
la raze mari, excepţie făcând fagurele NOMEX 
(formare la cald). 

3. CONSIDERENTE GENERALE 

İndicaţiile de mai jos se referă numai la fagurele 
cu celulă hexagonală. 

Preţ. Fagurii nemetalici sunt materiale scumpe. 
Preţurile variază sensibil funcţie de tipul de fagure şi de 
existenţa pe stoc la furnizor. Nu se poate indica un 
coeficient de preţ: informativ, ca exemplu, putem 
spune că, la o masa volumică egală, fagurele din 
NOMEX fenolic are un preţ de 3-4 ori mai mare, iar 
fagurele din ţesătură de fibră de sticlă (cu impregnare 
fenolică sau poliesterică), de 6-8 ori mai mare decât 
fagurele din AG3. Utilizarea fagurelui nemetalic tre-
buie bine gândită prin cereri justificate de necesitatea 
caracteristicilor particulare ale acestuia în comparaţie 
cu fagurele din AG3. În lipsa acestora, orientarea 
trebuie să fie spre utilizarea fagurelui din AG3. 

Forme constructive. Pentru construcţii curbe cu 
forme desfăşurabile sau nedesfăşurabile se utilizează 
numai fagurele NOMEX fenolic. Pentru construcţii 
plane nu se justifică utilizarea fagurelui nemetalic 
de-cât atunci când este nece-sară izolarea termica, 
medii electrice, radio-electrice etc. În toate celelalte 
cazuri se utilizează fagurele din AG3. 

Utilizarea fagurelui nemetalic mai depinde şi de 
caracteristicile mecanice ce trebuie satisfăcute. Astfel: 

– pentru masa volumică ≤ 72 kg/m3 se utilizează 
fagure NOMEX fenolic; 

– pentru masa volumică > 72 kg/m3 se utilizează 
fagure din ţesătură de fibră de sticlă impregnată cu 
răşină fenolică. 

Dimensiunea celulei. Dimensiunea celulei nu in-
tervine în rezistenţa mecanică a unei construcţii fagure, 
dar are o importanţă mare în aderenţa învelişurilor 
pe fagure: cu cât dimensiunea celulei este mai mică, 
cu atât aderenţa este mai mare. Din experienţă, s-a 
constatat că: 

– celula de 4,76 mm (cod dimensional 4) este 
utilizată şi convine unor încărcări de sarcină şi 
solicitări la oboseală (vibraţii) moderate, acoperind o 
mare diversitate de cazuri; 

– celula de 3,17 mm (cod dimensional 3) se 
preferă la panourile ale căror învelişuri se realizează 
din ţesături preimpregnate „uşoare” (200 g/m2); 

– celula de 6.35 mm (cod dimensional 6) se 
utilizează în special pentru învelişuri preimpregnate 
„grele” (600 g/m2); 

– celula de 9,52 (cod dimensional 9) nu prezintă 
un interes deosebit decât pentru fagurele executat 
din ţesătură de fibră de sticlă impregnată poliesteric, 
având masa volumică mică. 
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Secţiune transversală printr-o pala principală  
de  elicopter. 

 

 
 

Pală principala din materiale compozite 
 

 
 

Fagure metalic, cu celula hexagonală. 
 

 
 

Fagure din hârtie NOMEX fenolic. 
 

 
 

Fagure cu alveola foarte mare, din hârtie neimpregnată, realizat 
la Fabrica de hârtie Breaza, pentru panouri de uşi. 

 
 

Epruvete de compresie panou. 
 

 
 

Epruvete de compresie stabilizată. 
 

 
 

Epruvete de încovoiere pentru verificare panouri. 
 

 
 

Epruvetă experimentală extrasă din panou realizat 
cu învelişuri din placaj de aviaţie, fagure din 

hârtie neimpregnată şi adezivi epoxidici. 
 

 
 

Fagure de hârtie, supus la proba de dezlipire nodală. 
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Fagure de hârtie Nomex supus la proba  
de compresie nestabilizată. 

 

 
 

Reparaţia unei pale principale de elicopter. 

 
 

Frezare aerodinamică a nidaei metalice la pala spate  
a unui elicopter. 

 

 
 

Realizare planşee prin metoda de lipire metal-metal. 

Despre autor 

Ing. Bogdan SPINEANU 
A.A.Bv. – Braşov 
 

Absolvent al Facultăţii Tehnologia Construcţiilor de Maşini, secţia Tehnologia construcţiilor de maşini – promoţia 
1970. Specializări în domeniul materialelor moderne în Franţa, Anglia, Olanda, Polonia. Angajat din anul 1971 al 
IAR S.A. – Braşov. A fost şef birou tehnic pentru piese din cauciuc şi injectate pentru toate aeronavele din fabricaţie 
(1992-1994),  şef secţie Materiale moderne şi şef atelier Materiale moderne (1994-2002), şef birou tehnic Secţia 
piese simple şi subansamble elicoptere (2002-2004), inginer specialist în domeniul materialelor moderne în 
Serviciul tehnic pe întreprindere (din 2004 până la pensionare). A fost coordonator pentru proiectare tehnologică şi 
SDV-istică în asimilarea licenţelor pentru 3 tipuri de elicoptere, avioane şi planoare, acoperind domenii de activitate 
diverse de proiectare tehnologica şi SDV-istică pentru piese din tablă, uzinate, sudate, materiale moderne, cauciuc, 
injectate, gabarite de asamblare etc. A coordonat proiecte pentru studenţi din Franţa şi Bucureşti. Este membru 
AGIR şi membru al A.A.Bv. 
 


