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REZUMAT. Lucrarea prezintă unele aspecte privind optimizarea utilizării structurilor metalice și din materiale
compozite în domeniul aeronautic și la realizarea mijloacelor de transport terestru. Se analizează comparativ
caracteristicile de rezistenţă și de greutate ale structurilor de aeronave din materiale metalice și din materiale
compozite luînd în considerare aspectele tehnologice și costurile.
Cuvinte cheie: structuri metalice, materiale composite, fibră de carbon, Kevlar.
ABSTRACT. The paper presents some aspects regarding the optimization of the use of metal structures and
composite materials in the aeronautical field and the realization of the terrestrial means of transport. The
strength and weight characteristics of aircraft structures of metallic materials and composite materials are
considered, taking into account technological aspects and costs.
Cuvinte cheie: metal structures, composite materials, carbon fiber, kevlar.

În proiectarea unui produs, alegerea optimă a
materialelor se face în funcție de condițiile de
utilizare, de solicitările existente, de procesele de
prelucrare, de forma, dimensiunile și performanțele
produselor, de reglementările în vigoare și nu în
ultimul rând de cost.
Pentru domeniul aeronautic alegerea optimă a
materialelor se face în principal în funcție de
greutatea materialelor în raport cu caracteristicile de
rezistență. Pentru materialele metalice rămâne de
optat între structuri cu pondere a aliajelor din oțel de
tipul grindă cu zăbrele sau din aliaje ușoare de
aluminiu de tipul cocă cu lise. Analiza comparativă
dintre structurile din materiale metalice și cele din
materiale compozite pleacă de la diferența
importantă de greutate specifică dintre materialele
metalice ( cu ….7,8 la aliaje din oțel sau 2,7 la aliaje
de aluminiu și 1,8-2 la materialele compozite.)
Materialele compozite fac parte din categoria
„noilor materiale” şi sunt create pentru a răspunde
unor exigenţe în ceea ce priveşte: rezistenţa la
acţiunea agenţilor chimici; rezistenţa la coroziune;
rezistenţa mecanică şi rigiditatea; rezistenţa la
66

solicitări variabile; rezistenţa la şoc şi la uzură;
stabilitatea dimensională; greutatea scăzută.
Materialele compozite sunt folosite la realizarea
structurilor performante. Avantajul principal al
acestora este raportul ridicat între rezistența și
greutatea lor volumică.
În figura 1 se prezintă consumul unor asemenea
materiale până în anul 2010, în comparaţie cu
materialele clasice ori cu produsele naturale.
Faptul că materialele compozite sunt din ce în ce
mai utilizate în diferite domenii reprezintă un
avantaj prin faptul că cercetările și procesele
tehnologice de realizare evoluează rapid.
Se constată avantajul utilizării materialelor
compzite din fibre carbon și kevlar și al utilizării
aliajeloe de aluminiu sau de titan.
Epruvetele folosite la încercările de rupere la
încovoiere pe stand sunt definite de: A, lungimea
epruvetei: B, lățimea epruvetei; C, grosimea epruvetei.
Se măsoară lăţimea B a epruvetei cu exactitatea
de 0,1 mm, în secţiunea centrală a epruvetei.
Se fac trei măsurări ale grosimii C şi se utilizează
media aritmetică pentru calculele ulterioare.
Se ajustează lungimea între suporturi, L. Se
măsoară lungimea între reazeme cu exactitatea de
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0,5%. Se aşează epruveta simetric în raport cu
suporturile paralele asigurându-se că lungimea epruvetei este perpendiculară pe aceste suporturi. Se asigură
poziţionarea capului de apăsare central exact la
mijlocul distanţei dintre suporturi şi se aplică forţa pe
epruvetă cu o viteză uniformă, evitându-se şocurile.
Dacă trebuie determinat modulul de elasticitate,

se citesc simultan valorile forţei şi ale săgeţii,
suficient de frecvent pentru a se putea trasa o curbă
forţă-săgeată precisă. Este preferabil să se înregistreze continuu forţa şi săgeata sau să se traseze curba
forţă săgeată.
Încercarea se desfășoară până se produce ruperea
epruvetei.

Fig. 1. Evoluția consumurilor de materiale metalie și compozite în perioada 1950-2010.

Fig. 2. Domenii de aplicație ale materialelor compozite.
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Tabelul 1. Câteva dintre valorile tipice ale proprietăţilor unor materiale.

Tabelul 2. Caracteristici ale unor materiale metalice și compozite.

Kevlarul
Fibra și tehnologia Kevlar au fost inventate in
1965 de catre compania DuPont din SUA și
introduse pe piață în 1970.
Kevlarul este o poliamida cu proprietăți mecanice
deosebite, fiind de 5 ori mai rezistentă decât oțelul,
considerat la o greutate egala. Pentru aceste
considerente, Kevlarul a fost prima fibră polimerică
organică adecvată utilizării în compozite avansate,
fiind totodat una dintre cele mai importante fibre
sintetice dezvoltate pană în prezent.
Kevlarul este un polimer înalt cristalin care
datorită formei de baghetă a moleculelor de paraaramid și a procesului de obținere prin filarea precursorului produc anizotropia fibrelor, asemănător
fibrelor de carbon. Caracteristici generale: greutate
redusa, Alungire mica la rupere,
Rezistența la întindere și modul de elasticitate mari,
rezistența chimică mare, conductivitate electrică mică,
rezistența la foc, autostingere, tenacitate înaltă, exce68

lentă stabilitate dimensionala. Astazi se produc trei
tipuri de fibre de Kevlar cu propietăți diferite. Producția mondială de Kevlar era in 1999 de aproximativ 2,5
ori mai mare decât cea de fibre de carbon, la o
capacitate mondiala de productie de doar 1,5 ori mai
mare. Rezistența și modulul de elasticitate ale Kevlarului 29 sunt comparabile cu cele ale sticlei, in timp de
densitatea este de aproape jumatate din cea a sticlei.
Aplicatiile Kevlarului sunt numeroase si variate.
Kevlarul este cel mai bine cunoscut pentru aplicațiile în domeniul vestelor antiglonț. Alte aplicații
din aeronautică cuprind: blindajul rezistent la
srapnel, pentru motoarele avioanelor cu reacție,
pentru protecția pasagerilor în cazul unei explozii.
Astazi,fibra de carbon este fibra domninata in
industria materialelor compozite avansate. În ultimile
doua decenii, proprietățile fibrelor de carbonau crescut
spectaculos ca rezultat al cererii de materiale cat mai
rezistente si cat mai usoare, mai ales din partea
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industriei aerospatiale. Ca raport rezistență/greutate,
fibra de carbon reprezinta cel mai bun material ce
poate fi produs la scara industriala in acest moment.
Capacitatea mondiala de producție înregistreaza o

continuă creștere de la apariția materialului până
în prezent, un salt spectaculos fiind înregistrat
odată cu demarearea proiectului Boeing 767
Dreamliner.
Tabelul 3

Fig. 3. Evoluția utilizării fibrei de carbon în perioada 1970-2020.

Ca și grafitul, fibra de carbon are la bază o structură
atomică plană cu legaturi foarte puternice între atomii
de carbon, covalente. În cazul grafitului, planurile sunt
paralele, legaturile dintre ele fiind de tip Uan der Valls
ce pot fi ușor rupte. În locul straturilor plane de atomi
din carbon, care se găsesc în grafit, fibra de carbon este
formată din panglici de atomi de carbon, spiralate,
aliniate paralel cu axa fibrei.
Pentru obținerea fibrei de carbon se folosesc o
varietate mare de materiale, numite precursoare.
Acestea sunt filate in filamente subțiri care sunt apoi
convertite in fibra de carbon in 3 etape: sta!ilizarea
(oxidarea), carbonizare, grafitizare, tratamentul suprafeței.
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Fibrele continue sunt apoi bobinate pentru țesere
sau pentru alte procedee de obținere a structurilor din
fibra de carbon. (filament Linding, pultrusion).
Astazi,materialul precursor predominant în fabricarea
fibrelor de carboneste poliacrilonitrilul (PAN). Fibra
de carbon astfel obținuta are un diametru de 5-10 µm.
Clasificarea fibrelor de Carbon. În funcție de
proprietățile mecanice ale fibrelor de carbon ,
acestea pot fi clasificate in:
• Fibre de Carbon High Modulus (HM sau tipul I)
fibre cu modul de elasticitate mare
• Fibre de Carbon High Strength (HS sau tip II)
fibre cu rezistența la tracțiune ridicată
•Fibre de Carbon Intermediate Modulus ( IM sau
tipul III)
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Fig. 4. Schema instalației pentru realizarea fibrei de carbon.

Fig. 5. Rezistența unor tipuri de fibre de carbon.

Majoritatea termenilor pentru descrierea fibrelor
și țesăturilor din carbon provin din industria textilă,
astfel ca aceeași termini sunt folosiți pentru orice tip
de fibră.
Fibrele (filamentele) rareori sunt utilizate
singure. De obicei se formează încă de la filare un
manunchi primar de filamente continue, constituind
o unitate singular compactă, fără răsucire, numită
strand sau end . Pentru fibrele de carbon se mai
întâlnește și termenul tow
.Un paramentru important pentru un tow este
numarul filamentelor ce îl formează. De obicei
acesta este 1.000, 3.000, 6.000 sau 12.000 și se
notează 1K, 3K, 6K sau 12K. Uneori, la filare
strandul este divizat in doua sau mai multe
substranduri (bundle). Dacăa fibrele sunt paralele
una la alta, strandul poarta denumirea de roving.
Dacă filamentele sunt rasucite împreună,
manunchiul se numește yarn. Un Yarn poate fi
rasucit pentru a forma un Z (răsucit în sens invers
acelor de ceasornic) fie un S (în direcția acelor de
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ceasornic). Un factor semnificativ pentru Yarn este
gradul de rasucire, exprimat fie prin TPI(turns per
inch) sau TPM (turns per meter). Doua sau mai
multe Yarn-uri pot fi rasucite împreună formând un
fir dublat (plied, multiple, folded yarn). Două sau
mai multe fire dublate, răsucite împreună, constituie
un fir cablat (cabled yarn). Atât roving-ul cât si
Yarn-ul pot fi țesute obținandu-se o țesatură mixtă
woven roving cand se utilizeaza roving sau cloth
cand se utilizeaza Yarn. Compozitele cu armatura
din fire rasucite (cloth) pot avea un conținut ceva
mai redus de rășina decât țesătura cu fire roving
(woven roving), pentru ca manunchiurile de fire
răsucite sunt mai compacte decât rovingul, dar în
același timp rasucirea modifică rezistența și flexibilitatea fibrelor.Într-o pânză, firele care merg in
direcția lungimii ei și sunt continue formeaza urzeala
(warp) și se numesc capete (ends). Fibrele scurte
care sunt țesute pe direcția transversală a pânzei
formează bătătura (fill sau weft ) și se numesc bătai
(picks).
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