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REZUMAT 

Lucrarea de faţă aduce un set limitat de informaţii menit să stimuleze cercetarea în tehnologie şi în tehnica militară avansată şi, 

aidoma regulilor economiei concurenţiale, „unitatea militară postmodernă” să aducă o plusvaloare contextului economico-socio-

politic naţional şi internaţional existent. Modalitatea de intervenţie militară se schimbă odată cu noul mileniu. O trăsătură definitorie 

a progresului tehnologic contemporan o constituie efortul creator de a obţine materiale performante, care sa fie rezistente, să nu se 

deterioreze, să fie uşoare, facil de prelucrat, care să îmbine armonios o serie de calităţi ale materialelor clasice, fără a păstra 

cusururile. Impresionantele progrese tehnologice, prin utilizarea noilor descoperiri şi combinaţii în materiale avansate, aplicate în 

tehnica militară, au dus deja la o nouă percepţie a intervenţiilor militare. Printr-un management eficient al resurselor, bătăliile de 

odinioară vor fi inlocuite de aşa-numitul „război la distanţă”: scanarea unui câmp de luptă, identificarea ţintelor potenţiale care vor fi 

clasate în ordinea importanţei şi apoi distrugerea acestor ţinte cu ajutorul unor arme „inteligente”, situate dincolo de linia 

orizontului de luptă. Astfel, utilizarea unor materiale avansate în arme de înaltă tehnologie şi întrebuinţarea pe scară extinsă a 

aviaţiei pentru distrugerea obiectivelor economice şi militare vitale ale inamicului pot fi decisive. 

 

ABSTRACT 

The present paper offers a limited set of information destined to stimulate the research work in advanced military technology and 

technique and the very image of competing economies rules, “the post-modern military unity” has to bring a plus value to the 

present economic-socio-political national and international context. The military intervention way is different once with the new 

millennium. A definitive character of the contemporary technological progress is the creator effort to obtain performed materials, 

that be resistant, to not be damaged easily, to be light, to be easily manufactured, with some classical materials qualities, but 

without preserving their hitches. Using the newest discoveries and combinations in advanced materials in military technique 

although leads to a new perception for military interventions. With an efficient management of the resources, the formerly battles 

will be replaced with the so-called “distance war”: scanning a battle, identification the potential aims that will be classified 

depending of their importance and then destroying them using some “clever” arms, beyond the fighting horizon line. In this way, it 

can be decisive to use advanced materials in high technology arms and air force in order to conquer the enemy. 

 

Cuvinte cheie: materiale compozite, arme de înaltă tehnologie, armată 
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1. INTRODUCERE PRIVIND MATERIALELE 

 AVANSATE 

În condiţiile actuale, înlocuirea materialelor clasice cu 
materialele moderne care posedă caracteristici tehnico-
funcţionale şi economice superioare este o necesitate 
stringentă, mai ales în domeniul construcţiilor de blindate, 

în industria navală şi aerospaţială, şi nu numai. Răspunsul, 
aparent, ar fi simplu: „materiale noi”, compozite pe bază 
de fibre de bor, de sticlă, de azbest, de carbon şi Kevlar, 
nanomateriale, materiale cu memoria formei, materiale 
metalice amorfe şi altele. 

Materialele compozite fac parte din categoria materia-
lelor compuse, iar în cadrul generaţiei de materiale noi, 
care înlocuiesc metalele, ţinând cont de caracteristicile şi 
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perspectivele lor de viitor, o atenţie deosebită se acordă 
compozitelor, denumite, până nu demult, materiale plas-
tice consolidate. Materialele compozite sunt primele 
materiale a căror dispunere structurală internă o poate 
concepe omul, nu numai în înlănţuirea lor moleculară, ci 
conferindu-le rezistenţe favorabile în direcţii preferenţiale. 
Astfel, materialele compozite sunt amestecuri de două sau 
mai multe componente, ale căror proprietăţi se 
completează reciproc, rezultând un material cu proprietăţi 
superioare celor specifice fiecărui component în parte. 

Cu alte cuvinte, materialul compozit reprezintă un sis-

tem eterogen în care componentele sunt total indisolubile 

unele în altele, proprietăţile acestor componente sunt 

diferite şi vor coopera, deficienţele unora fiind suplinite de 

calităţile altora, conferind ansamblului proprietăţi pe care 

niciun component nu le poate avea. 

Din punct de vedere tehnic, noţiunea de materiale 

compozite se referă la materialele care posedă următoarele 

proprietăţi: 

- sunt create artificial, prin combinarea diferitelor 

componente (sunt excluse compozitele naturale sau cele 

apărute fără intenţia de a crea un compozit, cum ar fi 

lemnul, fonta cenuşie etc.); 
- reprezintă o combinare a cel puţin două materiale 

deosebite din punct de vedere chimic, între care există o 
suprafaţă de separaţie distinctă; 

- prezintă proprietăţi pe care nici un component luat 
separat nu le poate avea. 

Avantajul major, esenţial, al compozitelor rezidă în 
posibilitatea modulării proprietăţilor, obţinându-se astfel o 
gamă foarte variată de materiale, a căror utilizare se poate 
extinde în aproape toate domeniile de activitate tehnică. 

Proprietăţile lor sunt puse în valoare prin metode 
construcţionale particulare ale materialului, rezultând 
materiale cu proprietăţi deosebite: rezistenţă specifică ridicată 
şi rigiditate, rezistenţă la temperaturi înalte, rezistenţă la 
uzură, proprietăţi termoprotective cu efecte privind îmbună-
tăţirea puterii motoarelor, creşterea eficienţei greutăţii totale a 
maşinilor, mijloacelor de transport, a diferitelor construcţii 
sau a aparatelor de zbor. Acestea sunt caracterizate de o 

rezistenţă specifică  /m
 şi rigiditatea specifică /E , 

unde m  reprezintă rezistenţa la rupere, E – modulul de 

elasticitate transversal,   – densitatea materialului. În func-

ţie de acestea (rigiditate şi rezistenţă), materialele compozite 
depăşesc semnificativ toate aliajele de construcţii cunoscute. 

Materialul compozit este format din două faze principale: 
matricea (care trebuie să fie dintr-un material mai plastic) şi 
faza de armare, sau ranforsare, care trebuie să fie dură şi 
rezistentă. Proprietăţile materialului compozit depind atât de 
combinaţia de proprietăţi matrice–material de armat, cât şi de 
rezistenţa interfeţei dintre cele două componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fig. 1. Schema clasificării materialelor compozite. 

MATERIALE COMPOZITE 

Compozite cu fibre Compozite cu particule 

Stratificate Nestratificate Microparticule Particule mari 

Cu fibre continue Cu fibre discontinue 

Unidirecţionale Multidirecţionale Orientate Neorientate Orientate preferenţial 

sau aleatoriu 
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Fig. 1.2. Componentele materialelor compozite. 

 

2. MATERIALE COMPOZITE STRATIFICATE 

Materialele compozite polimerice au găsit aplicabilitate 

în construcţia următoarelor subansamble: şasiu şi 

suspensie, 1,7%; transmisie şi motor, 2%, elemente de 

electricitate, 2%; elemente interioare, 16,3%; elemente sub 

capotă, 20,7%; elemente de caroserie, 56%. Procesul de 

obţinere a materialelor compozite stratificate constă în 

unirea pe cale chimică şi mecanică a straturilor de material 

de armare din fibre de sticlă prin impregnare cu răşină. 

Punerea în formă a pieselor stratificate prezintă 

particularităţi care au determinat procedee specifice. 

2.1. Procedeul prin contact 

Aceasta este cea mai veche metodă de punere în formă 

a compozitelor. Permite prelucrarea în general a com-

puşilor epoxidici şi poliesterici, folosind ca materiale de 

armare maturile şi ţesăturile de fibre de sticlă. Procedeul 

de formare (fig. 2.1) constă în aplicarea pe o formă 

(matriţă) concavă sau convexă a unui material de armare 

decupat la dimensiunile necesare, apoi impregnarea ma-

nuală cu răşină lichidă adiţionată în prealabil cu catalizator 

şi accelerator de întărire. 

Ca avantaje ale acestui procedeu pot fi amintite 

următoarele: simplitatea operaţiilor, mână de lucru mai 

puţin calificată şi un minim de scule; dispozitivele utilizate 

sunt din materiale ieftine; se pot realiza piese de mari 

dimensiuni. Prezintă însă şi dezavantaje: manoperă relativ 

mare, ca volum, şi viteză de lucru redusă; calitatea produ-

sului depinde aproape integral de pregătirea şi conşti-

inciozitatea lucrătorului; produsele obţinute comportă o 

singură suprafaţă netedă, aceea aflată în contact cu 

matriţa; apar variaţii nedorite ale grosimii şi proprietăţilor 

produselor; apariţia unor defecte ascunse (incluziuni de 

aer) imprevizibile şi imposibil de controlat. 
 

 

Fig. 2.1. Formarea prin contact: 

1 – rolă; 2 – stratificat (material de armare impregnat cu răşină); 

3 – matriţă deschisă. 

2.2. Procedeu de formare prin proiecţie 

simultană 

Acest procedeu este unul derivat din formarea prin 

contact. Depunerea pe formă a matricei şi armăturii se 

realizează practic prin proiecţia cu ajutorul unui pistol a 

răşinii aditivate şi a fibrei de sticlă tăiate la o lungime 

determinată (fig. 2.2.). Ca şi la formarea prin contact, 

trecerea unei role canelate permite evacuarea aerului 

inclus. Se poate de asemenea folosi gelcoat pentru 

finisarea suprafeţei. Este posibil ca între două operaţii de 

proiecţie să se incorporeze o altă ţesătură obţinându-se o 

îmbunătăţire a proprietăţilor mecanice. 
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FIBRE DE ARAMIDICE 

FIBRE CERAMICE 
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Fig. 2.2. Instalaţie de formare prin proiecţie simultană [3]: 

APAc – amestec polimer-accelerator; APC – amestec polimer-catalizator; 

1 – matriţa; 2 – suprafaţa activă; 3 – bobina de fibră de sticlă; 4 – pistol; 

5 – amestecul de fibre tocate, polimer, catalizator şi accelerator; 6 – materialul format. 

 

 
Fig. 2.3. Formarea prin injecţie a răşinii. 

 
Avantajele acestui procedeu sunt: creşterea cadenţei de 

lucru faţă de formarea prin contact, chiar dacă timpii de 
întărire la rece sunt identici; raportul sticlă/răşină este 
constant; se pot realiza piese complexe, cu variaţii impor-
tante ale grosimii; matriţele utilizate sunt de acelaşi tip, 
foarte puţin costisitoare. Inconvenientele acestui procedeu 
sunt: grosimea obţinută este neuniformă, dacă muncitorul 
ne este abil; viteza de proiecţie implică, pentru un consum 
rezonabil de material, muncitori experimentaţi; caracte-
risticile mecanice ale materialelor sunt mai slabe ca la 
formarea prin contact, deoarece lungimea fibrelor de 
armare este mică. 

2.3. Tehnica de formare prin injecţia 

răşinii 

Procedeul conferă posibilitatea realizării, în condiţiile 

economice ale unor serii mari, de piese care să răspundă 

exigenţelor privind complexitatea, precizia dimensională 

şi calitatea suprafeţelor. Materialul utilizat pentru armare 

este mat-ul sau ţesătura din fibre de sticlă perfect uscate. 

Întărirea pieselor se face la temperatura camerei sau la 

temperaturi mai mari. 

Procedeul cunoaşte o diversitate de tehnici care utili-

zează vidul, presiunea, sau ambele (fig. 2.3). Principalul 

dezavantaj al procedeului de formare prin injecţie îl 

constitue timpul necesar unui ciclu de fabricaţie (2–3) ore. 

Metodele şi procedeele de formare a pieselor compozite 

stratificate se aleg în funcţie de natura materialului matricei şi 

a armăturii, de proprietăţile acestora, de geometria armăturii 

şi de exigenţele cerute produsului de executat. 

3. APLICAŢII ALE MATERIALELOR 

AVANSATE ÎN TEHNOLOGIA MILITARĂ 

În tabelul 3.1 sunt prezentate caracteristicile diferitelor 

fibre pentru realizarea materialelor compozite de înaltă 

performanţă. Folosirea materialului complementar sub 

formă de particule s-a extins, deoarece prezintă unele 

avantaje importante, cum ar fi: 

- cost scăzut – în comparaţie cu fibrele, particulele 

sunt mult mai ieftine; 

- tehnologii simple de înglobare şi dispersare a 

particulelor în matrice; 

- posibilitatea obţinerii unor materiale izotrope. 



UTILIZAREA MATERIALELOR AVANSATE ÎN INDUSTRIA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ 

Buletinul AGIR nr. 1-2/2008 ● ianuarie-iunie 167 

Combinaţia fibrelor de sticlă cu răşini poliesterice şi, 

mai apoi, cu răşini epoxidice a constituit începutul 

fabricaţiei materialelor compozite cu proprietăţi mecanice 

superioare. Materialul compozit cu matice epoxidică şi 

fibre de sticlă a fost folosit în 1943, la executarea fuzelaju-

lui unui avion de luptă, extinzându-se apoi la transporturi 

şi clădiri. Fibrele de sticlă sunt folosite într-un domeniu 

vast de aplicaţii, de la vasele de presiune cu filament 

pentru motoarele de rachetă până la carena diverselor 

nave. 
 

Tabelul 3.1. Caracteristici ale fibrelor pentru realizarea materialelor compozite 

Materialul Diametrul [m] Rezistenţă la 

tracţiune Rm 

[MPa] 

Modulul de 

elasticitate E 

[MPa] 

Densitatea   [g/cm
3
] Rezistenţă specifică 

[Rm/d] 

Sticlă - 4 000–6 000 87 000 2,5 2 x 10122
 

Grafit 8 2 000 360 000 1,92 1 

Bor 
100–200 3 200 420 000 2,7 1,2 

Carbură de 

siliciu 

100 1 500–3 000 490 000 3,3 - 

Kevlar 49 12 2 700 130 000 1,45 1,9 

Hyfil - 1 800 17 500 1,80 - 

 

Fibrele aramidice (fibra Kevlar) oferă o stabilitate 

chimică şi termică ridicată, la care se adaugă şi structura 

liniară a macromoleculelor, care permite o împachetare 

avansată a acestora şi un grad ridicat de cristalinitate. 

Astfel, comparativ cu alte fibre organice, fibra Kevlar 49 

este de 3 ori mai rezistentă. Modulul de eslasticitate este 

mai mare decât al nailonului şi de 9 ori mai mare decât al 

Dacronului. De asemenea, posedă rezistenţă mare la 

flacără şi la temperaturi ridicate, precum şi la solvenţi 

organici, carburanţi şi lubrifianţi. Fibrele aramidice sunt 

destinate obţinerii unor materiale compozite de înaltă 

performanţă, utilizate în tehnica aerospaţială, în tehnica 

militară (căşti, veşti antiglonţ, elementele pentru avioanele 

de luptă etc.), industria automobilelor, în marină 

(echipamente pentru nave maritime) etc. În aeronautică, 

Kevlar 49 se utilizează mai ales sub formă de compozit 

obţinut prin impregnarea cu răşini. Tehnicile de obţinere a 

compozitelor pe bază de Kevlar se aseamănă cu cele 

specifice compozitelor pe bază de fibre de sticlă. Studiile 

actuale privind compozitele Kevlar aduc informaţii asupra 

conductibilităţii lor termice şi fonice, comportarea la 

lumina ultravioletă, efecte fiziologice, modificarea 

suprafeţei fibrei şi schimbările fizice şi chimice ale 

polimerului de bază în diferite condiţii de utilizare. Se  

poate produce o gamă variată de piese pentru autovehicule 

(amortizoare, bare de protecţie, cadre pentru ferestre, 

carcase pentru ventilator). Programul NASA prevede 

utilizarea Kevlarului în procent din ce în ce mai crescut, în 

confecţionarea ajutajelor rachetelor, aparatură de bord, 

costumele spaţiale pentru astronauţi, carcase, suporţi. 

Rezistent la coroziune, cu greutate foarte redusă, 

prezentând uşurinţă la montare, transport, depozitare, 

manipulare şi întreţinere, cu proprietăţi mecanice 

excepţionale şi capacitate de a fi asociat cu alte materiale, 

Kevlarul şi compozitele din Kevlar pot să constituie un 

material de bază pentru construcţia de avioane, alături de 

fibrele de carbon. 

Materialele compozite pe bază de fibre de carbon şi-au 
găsit utilizări considerabile în industriile constructoare de 
maşini, aeronautică, aerospaţială, navală şi în tehnica 
militară. În viitor, aceste domenii vor continua să fie 
principalii beneficiari ai compozitelor pe bază de fibre de 
carbon şi matrice termoplastice sau termoreactive. 

Apariţia pe piaţa de materiale a unui mare număr de 
mase plastice a condus la o dezvoltare considerabilă a 
acestora în industria automobilelor, în special prin armarea 
cu fibră de sticlă sau carbon. 

În cazul transportoarelor blindate, utilizarea 
materialelor compozite în vederea amortizării 
şocurilor şi vibraţiilor produse este deosebit de utilă 
pe timpul deplasarilor la distante mari sau pe timpul luptei. 
Totodată, acestea constituie un argument în plus pentru 
proiectanţii de tehnică de luptă pentru ameliorarea 
condiţiilor de viaţă şi de luptă de pe maşinile blindate. 

4. CONCLUZII 

Chiar dacă armata română întâmpină probleme de 

dotare, inerente situaţiei economice, actualmente are în 

dotare tehnică performantă, echipament şi materiale: 

categorii de armament de infanterie, inclusiv armament 

greu, tehnică de luptă din dotarea infanteriei mecanizate, 

de artilerie terestră şi antiaeriană, tehnică de geniu, EOD, 

NBC, aparatură de observare şi de ochire pe timp de 

noapte, sisteme de conducere şi dirijare a focului, tehnică 

modernă de comunicaţii şi informatică, echipamente din 

dotarea paraşutiştilor, ţinute militare de instrucţie şi de 

serviciu. De ultimă oră în ceea ce priveşte tehnica militară 

sunt: vehiculul de luptă neblindat pentru operatii speciale, 

tip Uro Vamtac – un mijloc modern de luptă foarte mobil, 

intrat de curând în înzestrarea Forţelor pentru Operaţii 

Speciale ale Armatei României – transportorul amfibiu 

blindat B-33 "Zimbru", maşini de luptă ale infanteriei MLI 
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- 84 M ,Jderul", tehnică de artilerie aparţinând sistemului 

Larom, instalaţii de lansare CA – 95, sistemele de rachete 

sol-aer cu baza la sol Hawk, sistemul antiaerian 2 x 35 mm 

"Viforul", autostaţiile radio "Panther" (cu salt de 

frecvenţă) şi "Harris – Falcon II" (care asigură 

comunicaţiile radio la nivel tactic), staţia de radiolocaţie 

de cercetare "SHORAR – TCP", instalaţia "A.A.Oerlikon", 

aruncătorul de proiectile reactive de 120 mm, autospecială 

pentru iluminat şi descarcerare pe autosaşiu Mercedez 

Vito, autospeciala Punct de comandă mobil pe autosaşiu 

VW Transporter, autospeciala de cercetare chimică şi 

nucleară pe autosaşiu VW Transporter, autospeciala de 

stingere cu apă şi spumă de capacitate medie pe autosaşiu 

Renault, autospeciala de stingere cu apă şi spumă de 

capacitate mărită pe autosaşiu Iveco Magirus, elicoptere 

IAR 330 Socat, aeronave IAR 99, aeronave MiG 21 

LanceR şi multe alte categorii de tehnică modernă din 

înzestrarea unităţilor militare româneşti. Şi toate acestea, 

mânuite de profesionişti, cu o siguranţă şi pregătire 

impresionante. Un management competitiv al unei armate 

performante trebuie să asigure, în orice moment, 

desfăşurarea de trupe de teren în teatrul de război respectiv, 

trupe care reprezintă cel mai bun vector al acţiunii armate, 

mai ales dacă aceste trupe sunt proiectate şi antrenate 

corespunzător, superinstruite şi superdotate cu cele mai 

noi echipamente „high-tech”, oriunde situaţia ar solicita-o. 

Acesta este războiul „high-tech”, căruia îi va fi necesar 

utilizarea unor arme de înaltă tehnologie şi un 

management perfecţionat pentru distrugerea obiectivelor 

economice şi militare vitale ale inamicului. 

Într-un scenariu aparant science-fiction, câmpul de 

luptă se va transforma într-o zonă hipertehnicizată, în 

contextul căreia militarul nu va fi un simplu infanterist, ci 

specialist supercalificat în computere, asemenea unui 

inginer la pupitrul de comandă, care poate dispune de 

sisteme de armament (armament greu sau automat, dotat 

cu sisteme electrochimice de acţionare) care acţionează 

muniţie inteligentă (Brillant Munition) cu multisenzori, cu 

cască inteligentă (Smart Helmet) atât pentru protejarea 

capului împotriva schijelor cât şi a razelor laser. Astfel, 

luptătorul infanterist devine, în era computerelor, a 

mijloacelor electronice de comunicaţii şi înaltă tehnologie, 

un luptător software, un adevarat combatant înzestrat şi cu 

inteligenţă, îndemânare, tenacitate, agilitate, perseverenţă, 

curaj, forţă, rezistenţă fizică, stăpânire de sine şi 

profesionalism în situaţii de stres, dar şi un bun manager 

în procesul coordonării şi conducerii intervenţiei militare 

(comunicare verbală şi electronică), cu dotări în diverse 

medii şi condiţii (pe timp de noapte, cu vedere în infraroşu, 

cu putere de mărire etc.). Ştiindu-se că cei care s-au 

adaptat din toate punctele de vedere ritmului impus de 

evoluţiile contextuale mondiale au fost învingători, cei 

care au stagnat sau au întârziat au fost învinşi, militarul 

mileniului trei va trebui să fie un soldat complet, atât ca 

pregătire fizică şi psihică, dar şi ca dotare, încorporând 

cele mai noi tehnologii din domeniul militar şi, nu în 

ultimul rând, un bun simţ de conducere şi decizie rapidă 

(dacă este necesar), iar soldatul român nu poate fi exclus 

trendului actual al noului mileniu militar. 
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