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REZUMAT. Lucrarea se adresează inginerilor și celor care doresc să aprofundeze cunoştinţele privind utilizarea 
unor tipuri de materiale compozite în industria aeronautică și în alte domenii.  

Cuvinte cheie: proiectarea în industria aeronautică, structuri din materiale compozite, fibre de sticlă, fibre de 
carbon, fibre de Kevlar. 

ABSTRACT. This paper addresses the engineers and those who wish to deepen their knowledge on the use of 
some types of composite materials for the aircraft industry and other fields. 

Keywords: design in aeronautics, composite structures, fiber pieces, carbon fiber, Kevlar fiber. 

Aeronautica, în care greutatea minimă și rezistența 
maximă sunt elemente esențiale, a reprezentat de la 
începuturile sale un domeniu de avangardă în tehnica 
mondială, în care au fost utilizate cele mai noi 
rezultate ale progresului tehnologic și cele mai noi 
materiale. 

De la primele aeronave, la care se utilizau 
materiale nemetalice ușoare ca lemnul și țesăturile 
de pânză, s-a ajuns în ultimii 50 de ani la utilizarea 
în procente din ce în ce mai mari a materialelor 
compozite pentru realizarea structurilor de aeronave, 
în locul materialelor metalice. Utilizarea materialelor 
compozite în industria aeronautică a cunoscut o dez-
voltare susţinută și continuă, trecând de la realizarea 
de piese ce nu preluau sarcini mari, pentru aeronave 
cu viteze de zbor relativ mici (elicoptere, avioane 
usoare), la realizarea de piese vitale pentru aeronave 
cu viteze și sarcini mari. În consecință, numărul 
pieselor realizate din materiale compozite utilizate la 
aeronave s-a mărit continuu, ponderea acestora 
crescând atât ca importanță cât şi ca suprafață, 
înlocuind elemente executate în mod tradițional din 
metale. Proiectarea pieselor din materiale compozite 
s-a perfecționat prin utilizarea unor metode tot mai 
precise de elaborare a materiilor prime, utilizându-se 
tehnologii tot mai sigure pentru fabricarea materialelor 
(rășini, fibre de sticlă, fibre de carbon, Kevlar etc.). 
Prin dezvoltarea de softuri şi programe de proiectare 
tot mai performante, se limitează practic la zero 
diferențele dintre caracteristicile proiectate şi cele 
verificate experimental pentru componentele aero-
navelor executate din materiale compozite. 

Materialul compozit cel mai utilizat pentru fabri-
carea de componente de mare siguranță ale aeronavelor 
este fibra de carbon, sub diferite forme (unidirecțio-
nală, țesatură, mat), impregnată cu rășini. Acest 
material compozit este utilizat preponderant sub formă 
preimpregnată cu rășini ce polimerizează la tempera-
turi de pană la 350°C și, în alte situații, la temperaturi 
mai înalte. Fibrele de carbon preimpregnate, asigură 
un raport volumic strict controlat între rășina și fir, 
ceea ce asigură caracteristicile proiectate. Materialul 
preimpregnat se poate croi și așeza în dispozitivele 
de mulare cu acuratețea rezultată din proiectare, 
privind direcțiile principale de solicitare ale piesei 
rezultate. Preimpregnatele au avantajul important de 
a se putea croi pe utilaje asistate de computer, 
precizia şi productivitatea fiind mari, deoarece la 
temperatura ambiantă acest material are o consistența 
adecvată (nu este foarte rigid, nu este lipicios etc.). 
Polimerizarea (întărirea) se face în autoclave cu 
ciclu de urcare, menținere și coborâre a temperaturii, 
controlat, conform tehnologiilor de execuție, 

Un scurt istoric ne permite să observăm că cerinţele 
unei mase mici, completată cu robusteţea, au făcut 
ca  materialele compozite să intre repede în atenția 
constructorilor de aparate zburătoare şi nu numai. 

Anul 1938 aduce utilizarea panourilor sandviş cu 
miez de lemn acoperit cu plăci de aliaj uşor, la 
avionul Morane 406 (Franţa). Nici  Marea Britanie 
nu se lasă mai prejos şi în 1943 realizează lonjeronul 
şi piesele componente ale fuzelajului pentru Spitfire 
din compozite – matrice fenolică ranforsată cu fibre 
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