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PREAMBUL
Definită ca ramură a ingineriei care aplică principiile ştiinţifice pentru protecţia
mediului şi a populaţiei, ingineria mediului abordează probleme majore privind conservarea
energiei şi a resurselor naturale, sănătatea populaţiei, controlul poluării aerului, apei, solului,
gestiunea integrată a deşeurilor, igiena industrială etc. Acesta ramură a ştiinţelor inginereşti
prezintă un profund caracter interdisciplinar care se reflectă în tematicile complexe abordate
privind proiectarea şi dezvoltarea unor noi sisteme inginereşti, gestiune, politici
guvernamentale, sustenabilitate, tratarea şi gestiunea apelor uzate şi a deşeurilor, mecanica
fluidelor, proiectarea unor noi instalaţii şi materiale cu impact scazut asupra mediului, studiul
proceselor chimice, fizice si biologice complexe din mediu, dezvoltarea şi studiul surselor
alternative de energie, elaborarea unor tehnologii avansate pentru obţinere unor produse
durabile1.
În ultima perioadă problemele cu care se confruntă societatea au devenit mai
complexe, ceea ce înseamnă că şi abordarea lor necesită cunoştinţe tehnice temeinice care
depăşesc graniţele disciplinelor tradiţionale. Aceste probleme nu se referă numai la
proiectarea sistemelor şi subsistemelor inginereşti şi elaborarea de tehnologii moderne ci şi la
interacţiunile între diversele macrosisteme sociale, politice, biologice, comericale etc. Gasirea
unor soluţii optime şi durabile la toate aceste probleme presupune coroborarea unor
cunoştinţe avansate din sfera ştiinţelor exacte şi a celor inginereşti. In acest context
implicarea specialiştilor din ingineria mecanică în rezolvarea problemelor complexe de
mediu, alături de specialişti din domeniul chimiei, biologiei, geologiei, fizicii, ştiintelor
medicale, ştiinţei materialelor etc este mai mult decât justificată. Specialiştii în ingineria
mecanică pot fi implicaţi în rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă societatea
actuală, pornind de la sisteme mecanice, de converise a energiei, de automatizare, de
fabricaţie, până la biomecanică, prelucrarea şi concepţia materialelor prin tehnologii
ecologice, nanomecanica etc.
Tehnologiile viitorului vor avea la baza principiile proiectarii durabile, ceea ce
înseamnă în primul rând eficientizare energetică, utilizarea unor energii din surse
regenerabile, utilizarea raţională a resurselor naturale, dezvoltarea unor noi materiale cu
proprietăţi îmbunătăţite, mărirea timpului de viată a produselor, eliminarea deşeurilor etc.
1

Mihelcic, J.R., Zimmerman, J.B., Environmental Engineering: Fundamentals, Sustainability, Design, 2nd
Edition, Wiley, 2013.
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Toate cunoştinţele acumulate în ultimele decenii trebuie utilizate pentru creşterea
calităţii vieţii, prezervarea resurselor naturale şi pentru crearea de produse şi tehnologii
durabile menite să ducă la însănătoşirea mediului înconjurător şi creşterea calităţii vieţii.
Proiectarea durabilă conduce la apariţia unor soluţii care să rezolve simultan problemele
macrosistemice (economice, politice, sociale şi de mediu) bazându-se pe surse de energie
durabilă. In proiectarea durabilă se ţine cont de felul în care programul de proiectare este
definit, de eficientă energetică, de forma de energie utilizată, procesele de construcţie,
materialele utilizate, timpul de viaţă al produsului etc. Deoarece proiectarea este un proces,
schimbarea procesului va duce la schimbarea semnificativă a produsului. Prin urmare
schimbarea modului de proiectare a diferitelor produse trebuie sa include o schimbare a
educaţiei proiectantului2.
Luând în considerare toate cele enunţate mai sus, consider că preocupările mele
ştiinţifice atăt cele referitoare la dezvoltarea de modele analitice şi numerice care să descrie
rapid şi eficient economic proprietătile mecanice ale produselor cât şi proiectarea şi realizarea
de noi materiale cu proprieti îmbunăţăţite, utilizând deşeurile reciclate se încadrează nu
numai în domeniile de activitate specifice ingineriei mediului dar şi în strategiile şi
obiectivele dezvoltării durabile.

2

Williams, D.E., FAIA, Sustainable Design. Ecology, Architecture and Planning, John Wiley & Sons, Inc.,
2007, ISBN: 978-0-471-70953-4.
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INTRODUCERE GENERALĂ
Lucrarea de faţă prezintă realizările academice personale, cu accent pe activităţile de
cercetare desfăşurate după obţinerea titlului de doctor în anul 2004, la Institutul National de
Ştiinţe Aplicate (INSA), Toulouse, Franţa, sub coordonarea Prof. Abdelkader Mojtabi de la
Universitatea Paul Sabatier şi Prof. Frederic Lachaud de la ISAE, Toulouse, cu lucrarea
intitulată “Contribution à l’étude des assemblages collés cylindriques et plans”, echivalată
prin O.M. Nr. 5318/17.11.2004.
Fiind pasionat atât de modelarea matematică cât şi de cercetarea experimentală, pe
parcursul stagiului doctoral am elaborat şi dezvoltat modelele analitice privind
comportamentul asamblarilor lipite, modele care au fost validate prin analiză numerică si
încercări experimentale, obţinându-se la final un model energetic care defineşte complet
starea de eforturi dintr-o structură lipită precum și deducerea lungimii de acoperire şi a
grosimii optime a adezivului în sistemele studiate. Pe parcursul acestei perioade am dobândit
competențe și abilități în domeniul structurilor și asamblărilor, în ceea ce privește conceperea
și fabricarea pieselor din materiale compozite cu aplicații aerospațiale, precum și dezvoltarea
și aplicarea de modele matematice care să descrie starea de eforturi din asamblările și
structurile lipite, prin metode analitice și numerice.
Studiile realizate în timpul elaborării tezei de doctorat au constituit punctul de plecare
a unor viitoare direcţii de cercetare pe care le-am dezvoltat după obţinerea titlului de doctor şi
reîntoarcerea mea în ţară, ca şi cercetător (2004-2006) şi apoi cadru didactic (2006 - prezent)
la Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului, Departamentul de Ingineria Mediului şi
Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile.
Încă de la revenirea în ţară am fost preoupat de dezvoltarea unor direcţii de cercetare
care să reflecte principiile dezvoltării durabile dar în acelaşi timp să îmi permită punerea în
aplicare a competenţelor dobândite în cadrul formării doctorale. Acest obiectiv profesional sa putut realiza şi datorită resurselor financiare obţinute prin două proiecte de cercetare
cȃștigate în perioada 2005-2006 (2005 - Contractul cu industria nr. 66/30.05.2005, 2006Proiectul de cercetare RP-8 Contract CEEX 5951/18.09.2006), care mi-au permis înfiinţarea
unui laborator de modelare şi proiectare a formelor şi structurilor tehnologice.
Cele mai importante direcţii de cercetare pe care le-am dezvoltat în ultimii 12 ani şi pe
care mă voi concentra şi în continuare sunt:
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1.

Modelarea analitică şi numerică a formelor şi structurilor din materiale

noi inovative.
Acestă direcţie de cercetare se referă în primul rănd la analiza complexă a
asamblărilor lipite cilindrice şi plane prin integrarea comportamentului neliniar în modelele
dezvoltate.
Modelele energetice dezvoltate au fost aplicate în modelarea interfeţelor la scară
mezo- şi macro-, direcţie interesantă atât în cazul structurilor compozite cât şi în cazul
structurilor poroase sau fibroase neţesute.
2.

Proiectarea şi realizarea unor tehnologii şi materiale ecologice. Reciclarea

deşeurilor prin obţinerea de noi materiale de tip compozit.
Valorificarea resurselor provenite din deşeuri este o preocupare actuală a societăţii în
care trăim. In acest context realizarea de noi materiale şi tehnologii având la bază, deşeurile
ca materii prime, ȋn special cele provenite din cauciucuri, ambalaje multistrat şi deşeuri
vegetale, a constituit o altă preocupare ştiinţifică pentru mine.
Ambele direcţii de cercetare se corelează cu activităţile didactice pe care le desfăşor şi
prin urmare rezultatele ştiinţifice obţinute pot fi valorificate ȋn procesul didactic.
Teza de abilitare este structurată în 3 părţi principale. Prima parte a lucrării constă
într-o privire de ansamblu asupra activităţilor de cercetare pe care le-am desfăsurat după
finalizarea tezei de doctorat, în anul 2004. Acestă parte este structurată în două capitole, unul
sumarizând rezultatele ştiinţifice corelate cu modelarea matematică şi numerică, elaborarea
de modele analitice, iar cel de al doilea referindu-se la realizările ştiinţifice în domeniul
materialelor şi tehnologiilor ecologice, valorificarea deşeurilor prin obţinerea de noi
materiale. Aplicatii.
În partea a doua a lucrării sunt trecute în revistă realizările academice şi profesionale
iar în partea a treia se prezintă planul de dezvoltare al carierei academice cu accent pe
dezvoltarea carierei ştiinţifice şi a perspectivelor de cercetare. La finalul lucrării sunt
prezentate în anexe un CV detaliat, Lista de publicaţii în extenso şi 10 lucrări ştiinţifice
reprezentative.
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PARTEA I - PREZENTAREA TEMELOR DE CERCETARE
I.1. Introducere
Activităţile de cercetare prezentate în acestă parte sunt structurate pe două direcţii
principale.
Prima dintre ele se referă la elaborarea şi validarea unor modele analitice bazat pe
metode energetice care sunt capabile, utilizănd un calcul variaţional asupra energiei potenţiale
elastice, să descrie complet starea de eforturi dintr-un asamblare lipită sau la interfaţa a două
componente într-un material tip compozit. Utilizând aparatul matematic corespunzător,
modelul energetic dezvoltat iniţial pentru descrierea stării de eforturi din asamblările lipite şi
validat prin metode numerice şi experimentale, a putut fi adaptat pentru studiul interfeţelor
din materiale compozite.
Din perspectiva dezvoltării durabile, elaborarea unor astfel de modele este importantă
nu numai din perspectiva stabilirii stării de eforturi din sistemul studiat, adică predicţia
comportamentului mecanic al materialului/asamblului studiat dar şi al dimensionării
ansamblărilor studiate. Prin urmare realizarea modelelor analitice va conduce la realizarea
unor ansamblări/sisteme/materiale în care pe lângă economia de timp se realizează o
diminuare consumului de materiale şi energie.
A doua direcţie majoră de cercetare se referă la realizarea unor tehnologii şi materiale
ecologice, cu accent pe proiectarea şi caracterizarea completă a unor materiale compozite
obţinute din deşeuri reciclate. Din punct de vedere aplicativ, acestă direcţie este una extrem
de interesantă, materialele şi tehnologiile dezvoltate putând fi utilizate în diferite domenii de
interes.
În cele ce urmează cele două direcţii principale de cercetare vor fi tratate individual,
iar la sfârşitul acestei părţi vor fi trecute în revistă şi alte preocupări de cercetare pe care leam abordat, în domeniul ingineriei mediului şi care vor fi dezvoltate în viitor.
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I.2. Modelarea analitică şi numerică a formelor şi structurilor
Acestă direcţie de cercetare continuă preocupările ştiinţifice începute în perioada
doctorală. Teza de doctorat cu titlul “Contribution a l’etude des assemblages colles
cylindriques et plans - Contribuţii la studiul asamblặrilor lipite cilindrice şi plane”
realizată sub îndrumarea Prof. Dr. A. MOJTABI şi Prof. Dr. F. LACHAUD şi susţinută la
INSA Toulouse are două părţi. In prima parte este realizat un studiu bibliografic referitor la
modelele analitice utilizate în studiul asamblărilor lipite. Parte a doua conţine rezultatele
originale referitoare la un nou model matematic de calcul al asamblajelor lipite, bazat pe o
metodă energetică. Pe scurt modelul defineşte starea de eforturi în funcţie de solicitările
aplicate şi utilizează un calcul variational asupra energie potentiale elastice pentru definirea
completă a stării de eforturi din asamblare. Analiza parametrică realizată permite deducerea
lungimii de acoperire şi a grosimii optime a adezivului. Modelul dezvoltat este perfect
aplicabil asamblărilor plane şi anume a celor cu dublă acoperire. Modelele dezvoltate în teza
de doctorat permit o analiză rapidă a acestor sisteme. Pentru a valida modelele dezvoltate s-au
coroborat rezultatele analitice cu cele numerice (rezultate in urma unei analize cu elemente
finite) cât şi cu rezultatele obţinute pe cale experimentală. Pentru fiecare caz a fost realizat un
studiu parametric pentru determinarea lungimii optime de lipire şi pentru determinarea
influenţei rigidităţii substraturilor asupra distribuţiilor eforturilor în stratul de adeziv. Modelul
analitic a fost validat prin metoda elementelor finite. Din compararea rezultatelor analitice şi
numerice se observă că distributia eforturilor în adeziv este foarte asemanatoare indiferent de
metoda utilizata (analitica sau elemente finite). În fine, utilizarea unui criteriu de rupere
(eforturi maxime) a permis realizarea unei comparaţii între rezultatele obținute pe cale
analitică și rezultatele obținute prin încercări mecanice asupra unor asamblări metalice sau
compozite. Modelul analitic face o subestimare a eforturilor din adeziv fapt ce conduce la o
supraestimare a eforturilor la rupere. În cazul asamblărilor compozite aceasta neglijare a
ortotropiei materialelor compozite conduce la o diferenţă semnificativă între rezultatele
teoretice şi cele experimentale. Rezultatele obţinute conduc la concluzia că modelul analitic
este fiabil şi permite o analiză rapidă a asamblărilor lipite.
Cercetările începute în perioada doctorală au fost continute şi după finalizarea tezei de
doctorat şi reîntoarcerea în ţară.
Prima temă de cercetare abordată după 2004, la UTC-N a avut ca obiectiv dezvoltarea
unui model analitic care să modeleze cȃt mai exact starea de eforturi din asamblări cilindrice
8
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lipite supuse unei game cȃt mai vaste de solicitări cum ar fi: solicitari la tracțiune, solicitări la
torsiune, solicitări la presiune internă sau externă cȃt și solicitări compuse. Niciun model nu a
ținut cont, pȃnă la acea dată, de toate elementele stării de eforturi din asamblare. Realizarea
unor astfel de modele a fost utilă nu numai datorită posibilităţii de dezvoltare a unor programe
de calcul utile în predimensionarea rapidă a asamblărilor lipite cilindrice, fie ele din industria
automobilelor, aeronautică sau aerospatială, dar și datorită reducerii timpilor de proiectare şi
realizare a asamblărilor precum şi optimizarea acestora, cu efecte economice directe cum ar fi
scaderea costurilor, diminuarea pierderilor și nu în ultimul rȃnd la eliminarea riscurilor de
poluare. Tema de cercetare abordată are un puternic caracter interdisciplinar îmbinȃnd
elemente din domenii diferite cum este matematica, ingineria mecanică și informatica, fizică
şi conducănd la soluţii care respecte principiile dezvoltării durabile.
Modelul energetic dezvoltat acoperă totalitatea tipurilor de materiale de la cele cu
proprieţi izotrope la anizotrope, trecănd prin cele cu proprietăţi ortrotrope. Acest model
energetic este primul de acest fel dezvoltat, până la aceea dată fiind realizate doar modele
pentru cazul materialelor izotrope.
I.2.1. Contextul ştiinţific
Performanţele mecanice ale unei asamblări lipite sunt strȃns legate de repartizarea
eforturilor în filmul de adeziv3. Numeroase lucrări descriu starea de eforturi din asamblările
lipite în diverse configurații. Dintre acestea, asamblarea lipită cu simplă acoperire a fost
prima si cea mai cercetată. Primele studii asupra asamblărilor plane cu simplă acoperire
solicitate la tracţiune au fost realizate de Volkersen4. Aceste prime studii duc la o evaluare
falsă a nivelului eforturilor maximale deoarece nu au fost luate în calcul efectele produse de
încovoierea suporturilor. De la aceste prime studii şi până în prezent, numerose formulări au
permis rafinarea modelării stării de eforturi din diversele tipuri de asamblări. In cele ce
urmează vom trece în revistă doar cele mai importante contribuţii în domeniu, un studiu
bibliografic elaborat fiind redat în lucrările ştiinţifice publicate pe acestă temă.
Un studiu complet elaborat de Goland și Reissner5 pune în evidentă eforturile la
dezlipire sau delaminare. Ei au aratat ca efectele de incovoiere induc eforturi suplimentare de
smulgere care se suprapun eforturilor de forfecare. Hart şi Smith6 studiază comportamentul
3

Konate, M., Etude experimentale du comportement mecanique a la rupture par cisaillement de films d'adhesif,
Revue Francaise de Mecanique, N° 4, 1990.
4
Volkersen, O., Die Nietkraftverteilung in Zugbeanspruchten Nietverbindungen mit Konstanten
Laschenquerschnitten, Luftfahrtforschung, Vol. 15, pp. 41-47, 1938.
5
Goland, M., Buffalo, N.Y., Reissner, E., The stresses in cemented joints, Transaction of ASME, Journal of
Applied Mechanics, Vol. 66, pp. A 17-A 27, 1944.
6
Hart-Smith, L.J., Adhesive-bonded single lap joints, Douglas Aircraft Co., NASA-CR-112236, 1973.
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elasto-plastic al filmului de adeziv şi iau in considerare efectele termice. Renton şi Vinson7 au
validat experimental anumite rezultate analitice în cazul materialelor compozite. De
menționat sunt şi lucrările teoretice elaborate de Oljado şi Eidinoff8, sau cele ale lui
Bigwood9. Cercetarile din ultimele decenii s-au axat în principal pe studiul asamblărilor plane
cu simplă sau dublă acoperire10
cilindrice18

19 20 21 22

11 12 13 14 15 16 17

şi mai puţin pe studiul asamblărilor lipite

, sau pe cel al asamblărilor lipite supuse la torsiune23. Noile modele

analitice sau numerice descriu cu precizie propagarea spontană a unor fisuri la interfața fibră
– matrice şi validează rezultatele matematice prin studii experimentale24.
Kumar25 preia modelul energetic dezvoltat în cazul asamblarilor lipite şi il aplică
pentru determinarea eforturilor la marginea sistemului. În ultimul deceniu o contribuție
importantă la dezvoltarea acestui domeniu au adus-o L. Da Silva și R.D. Adams, mai ales în

7

Renton, W.J., Vinson, J.K., Analysis of adhesively bonded joints between panels of composite materials,
Journal of Applied Mechanics, March 1977, pp. 101-106, 1977.
8
Ojalvo, I.U., Eidinoff, H.L., Bond Thickness effect upon stresses in single-lap adhesive joints, AIAA Journal,
Vol. 16, N° 3, pp. 204-211, 1978.
9
Bigwood, D.A., Crocombe, A.D., Elastic analysis and engineering design formula for bonded joints,
International Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 9, N° 4, pp. 229-242, Oct. 1989.
10
Tsai, M.Y, Oplinger, D.W., Morton, J., Improved theoretical solutions for adhesive lap joints, Int. J. Solid
Structures, Vol. 35, No. 12, pp. 1163-1185, 1998.
11
Li, G., Lee-Sullivan, P., Finite element and experimental studies on single-lap balanced joints in tension,
International Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 21, pp. 211-220, 2001.
12
Chalkley, P., Rose, F., Stress analysis of double-lap bonded joints using a variational method, International
Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 21, pp. 241-247, 2001.
13
Conçavales, J.P.M., de Moura, M.F.S.F., de Castro, P.M.S.T., A tree-dimensional finite element model for
stress analysis of adhesive joints, International Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 22, pp. 357-365, 2002.
14
Mortensen, F., Thomsen, O.T., Coupling effects in adhesive bonded joints, Composite Structures, Vol. 56, pp.
165-174, 2002.
15
Mortensen, F., Thomsen, O.T., Analysis of adhesive bonded joints: a unified approach, Composite Science
and Technology, Vol. 62, pp. 1011-1031, 2002.
16
Xiao, X., Foss, P.H., Schroeder, J.A., Stiffness prediction of the double lap shear joint. Part 1: Analytical
solution, International Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 24, pp. 229-237, 2004.
17
Xiao, X., Foss, P.H., Schroeder, J.A., Stiffness prediction of the double lap shear joint. Part 2: Analytical
solution, International Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 24, pp. 239-246, 2004.
18
Adams R.D., Peppiatt N., Stress analysis of adhesive bonded tubular lap joints, Journal of Adhesion, Vol. 9,
pp. 1-18, 1977.
19
Shi Y.P., Cheng S., Analysis of adhesive-bonded cylindrical lap joints subjected to axial load, Journal of
Engineering Mechanics, Vol. 119, pp. 584-602, 1993.
20
Serrano, E., Glued-in rods for timber structure – a 3D model and finite element parameter studies,
International Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 21, pp. 115-127, 2001.
21
Çolak, A., Parametric study of factors affecting the pull-out strength of steel rods bonded into precast
concrete panels, International Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 21, pp. 487-493, 2001.
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25
Kumar, S., Analysis of tubular adhesive joints with a functionally modulus graded bondline subjected to axial
loads, International Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 29, pp. 785-795, Oct. 2009.
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ceea ce privește studiul fenomenelor din asamblările lipite și elaborarea de noi tehnologii în
domeniu26 27.

I.2.2. Contribuţiile ştiinţifice proprii
Pornind de la experienţa acumulată în perioda elaborării tezei de doctorat în
modelarea structurilor şi a stărilor de eforturi din structuri lipite, în ultimii 12 ani am
dezvoltat noi modele analitice pentru predimensionarea asamblărilor lipite care să ţină cont de
anumite elemente ignorate până atunci şi utilizarea lor în elaborarea unor programe de calcul
utilizabile în industrie, pentru predimensionarea unor asamblări.
Pornind de la modelul analitic conceput în perioada doctorală şi dezvoltat în perioada
imediat următoare, pentru cazul materialelor izotrope28

29 30

s-a formulat un model analitic

complex care să se poată aplica în cazul materialelor ortrotrope. De altfel este primul model
analitic bazat pe o metodă energetică.
Modelarea asamblărilor lipite plane
În cazul unei asamblări lipite plane, etapele modelării şi rezultatele obţinute sunt
descrise în cele ce urmează.
Construirea stării de eforturi static admisibilă care să verifice ecuaţiile de echilibru
local, condiţiile la limită pentru x=0 şi x=L cât şi condiţiile la limită pe faţetele inferioare şi
superioare ale asamblării ilustrate în figura 1, constituie prima etapă în modelare.

Figura 1. Asamblare lipită plană cu dublă acoperire.

26

Da Silva L.F.M., Dillard D.A., Blackman B., Adams R.D., Testing Adhesive Joints: Best Practices, WileyYCH, 2012, ISBN 978-3-527-32904-5.
27
Da Silva L.F.M., Ochsner A., Adams R.D., Handbook of Adhesion Technology, Springer, 2011, ISBN 978-3642-01170-2.
28
Nemes, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Contribution to the study of cylindrical adhesive joining, International
Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 26, 2006, doi: 10.1016/j.ijadhadh.2005.07.009, pp. 474-480.
29
Nemes, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Adhesive assemblies pre-dimensioning in aerospace applications,
Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings of the 15th International DAAAM Symposium "Intelligent
Manufacturing & Automation: Globalization Technology - Men - Nature", 3 - 6th November 2004, Vienna,
Austria, ISBN 3-901509-42-9, ISSN 1726-9679, pp. 313-314.
30
Nemes, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Adhesive Assemblies Optimization, Studia Univ. "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca,
Studia Chemia, Anul L, (II), 2005, ISSN 1224-7154, pp 105.
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Aceasta stare de eforturi trebuie să respecte şi condiţiile de continuitate a eforturilor la
interfaţa dintre adeziv şi substraturi. În final toate componentele stării de eforturi trebuie să
fie exprimate în funcţie de efortul normal σ(1)
xx din primul substrat lipit. Asamblarea este în
echilibru sub acţiunea unei solicitări la tracţiune. Modelul analitic descris mai jos se referă la
un sistem plan cu dublă acoperire, ilustrat în figura 2.

y

q

E1, ν1

c

e1

Ec, νc

©

ec

E2, ν2

d

f

e2

x

Figura 2. Definiţia geometrică şi materială a unei asamblări plane cu dublă acoperire.

Eforturile în materiale sunt identificate prin indicele (i), unde i = c, © sau d.
Considerăm cazul stării de eforturi plane şi adoptăm următoarele ipoteze: starea de eforturi
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
plane se traduce prin: τ(i)
zx = τ zy = σ zz = 0 , eforturile σ xx , τ xy şi σ yy sunt independente de

(2)
variabila z, eforturile σ(1)
xx şi σ xx sunt funcţie doar de variabila x, eforturile normale din

adeziv sunt considerate nule: σ(c)
xx = 0 .

În componentele asamblării, starea de eforturi se reduce la:


(1)
(1)
în materialul c: σ(1)
xx (x) , τ xy (x, y) , σ yy (x, y)



(c)
în adeziv ©: τ(c)
xy (x) , σ yy (x, y)



(2)
(2)
în materialul d: σ(2)
xx (x) , τ xy (x, y) , σ yy (x, y)

A doua etapă a modelării constă în minimizarea energiei potentiale asociate stării de
eforturi static admisibile pentru a permite definirea efortului normal σ(1)
xx . Această definire are
la bază principiul de minim al energiei complementare descrisă de ecuatia de mai jos:
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Asupra acestei funcţionale aplicăm un calcul variaţional iar apoi utilizând condiţiile la
limita în x = 0 şi x = L se obţine minimul energiei ξP .
Distribuţia eforturilor în adeziv într-o asamblare de tipul TA 6V-AV 119-TA 6V este
evidenţiată în figura 3.
σyy

τxy

b)

a)

Figura 3. Distribuţia eforturilor din adeziv. a) Efortul la delaminare (σyy) pentru F = 1 N/mm; b) Efortul la
forfecare (τxy) pentru F = 1 N/mm.

Se constată că eforturile de delaminare sunt mai importante decât eforturile la
forfecare, fapt evidenţiat şi de Volkersen, Gilibert şi Rigolot. Remarcăm deasemenea că
pentru σyy valorile maxime sunt obţinute la marginile libere (z = 0, z = L). Aceste valori sunt
localizate doar la marginea asamblării. Efortul σyymax maxim este obţinut în compresiune iar
pentru τxy valorile maxime sunt situate la distanţă egală de margini. Maximele nu au acceaşi
intensitate datorită diferenţelor de rigiditate dintre cele două tuburi care constituie sistemul.
În cazul unei asamblări de tipul AU 4G- AV 119-AU 4G cu Ec = 2700 MPa, Ec = 3500
MPa, Ec = 4500 MPa influenţa lungimii de acoperire asupra intensităţii efortului la forfecare
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este redată în figura 4. Din analiza rezultatelor se constată că prin creşterea lungimii de lipire
peste o anumită valoare nu se mai influenţează eforturile maxime din adeziv.
τxy

τxy

L = 10 mm

L = 40 mm
τxy

τxy

L = 60 mm
L = 100 mm
Figura 4. Variaţia efortului la forfecare τxy în functie de lungimea de acoperire

Crescând progresiv lungimea de acoperire se observă o reducere a valorilor eforturilor
la mijlocul lungimii de lipire şi o deplasare a valorilor maxime spre marginile asamblării.
Influenţa rigidităţii este redată în figura 5 din a cărei analiză se observă influenţa
modulului elastic al adezivului la efortul la forfecare. Maximele cresc uşor dacă modulul
elastic creşte.
τxy

Ec = 4500 MPa
Ec = 3500 MPa
Ec = 2700 MPa

Figura 5. Variaţia efortului la forfecare (-τxy) în funcţie de modulul elastic al adezivului:
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Influenţa rigidităţii relative manifestată între cele două substraturi este prezentată în
figura 6. Se remarcă faptul că valorile maxime nu mai sunt egale dacă raportul E2/E1 este
diferit de 1.

τxy

E2/E1 = 2.0
E2/E1 = 1.0
E2/E1 = 0.5

Figura 6. Variaţia efortului la forfecare (-τxy) în functţie de rigiditatea relativă:
E2/E1 = 0.5; E2/E1 = 1; E2/E1 = 2.

Figura 7 prezintă influenţa grosimii stratului de adeziv pentru o asamblare AU 4G-AV
119-AU 4G, cu parametrii geometrici următori: ec = 0.05 mm, ec = 0.1 mm, ec = 0.3 mm, ec =
0.5 mm, ec = 1 mm. Valorile maxime scad iar distribuţiile eforturilor tind să se uniformizeze
odată cu creşterea grosimii stratului de adeziv.
Distribuţiile eforturilor tind să se uniformizeze odată cu creşterea grosimii stratului de
adeziv. Prin urmare, valorile maxime ale σyy sunt obţinute la marginile libere şi sunt
localizate, în timp ce valorile maxime ale τxy sunt situate la distanţă egală de marginile libere.

τxy

ec = 0.05 mm
ec = 0.1 mm
ec = 0.3 mm
ec = 0.5 mm
ec = 1 mm

Figura 7. Variaţia eforturilor la forfecare (-τxy) în funcţie de grosimea stratului de adeziv
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Din studiile pe diferite tipuri de materiale rezultă că intensităţile eforturilor sunt
influenţate de diferenţele de rigiditate din substraturile lipite. În adeziv eforturile la forfecare
cresc cu creşterea rigidităţii relative dintre cele două substraturi. Se remarcă existenţa unei
lungimi optime de lipire peste care valorile maxime nu mai evoluează iar cu cât creştem
grosimea stratului de adeziv avem o scădere a valorilor maxime şi o uniformizare a
distribuţiilor eforturilor din adeziv.
Rezultatele analitice obţinute conduc spre elaborarea unui criteriu de rupere de tip
Hill-Tsai, care poate fi descris astfel:

⎛ σ(c)
yy
K T = ⎜ (c)
⎜σ
⎝ R
Kσ

2

⎞ ⎛ τ(c)
xy
⎟⎟ + ⎜⎜ (c)
⎠ ⎝τR

⎞
⎟⎟
⎠

2

Kτ

⎧≥ 1 - se rupe
K T→ ⎨
⎩< 1 - nu se rupe
În etapa a treia, modelul analitic este validat prin metoda elementului finit.
Pentru acestă etapă a modelării s-a luat în considerare o asamblare plană cu dublă
acoperire sub acţiunea unei solicitări la tracţiune. Parametri geometrici şi de material rămân
nemodificaţi, singurele modificări apar în definirea stării de eforturi şi în special la definirea
încovoierii din marginile libere, vezi figura 8.

Figura 8. Deformaţii în asamblări lipite plane.

Modelul CAD utilizat în analiză este prezentat în figura 9. Modelul descrie condiţiile
la limită şi sarcinile aplicate.
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Figura 9. Modelul CAD al unei asamblări plane cu dublă acoperire.

Asamblarea cu dublă acoperire este modelată cu elemente 2D pătratice în ipoteza
stării de eforturi plane. Sunt blocate deplasările după x şi y pe faţa d a substratului 1 cât şi
deplasările după y pe faţa c a substratului 2. Asamblarea fiind simetrică trebuie să blocăm
deplasările după y a feţei e a substratului 2. Sarcina este impusă printr-o presiune pe faţa c.
Modelarea filmului de adeziv este realizată cu două tipuri de elemente: elemente 2D
pătratice de grad 2 (identice celor utilizate pentru structură), elemente de interfaţă de grad 2
special dezvoltate pentru analiza eforturilor la marginile libere şi pentru analiza delaminării în
interiorul compozitelor stratificate.
Figura 10 prezintă un exemplu de modelare cu elemente 2D pătratice în care stratul de
adeziv este modelat cu 10 elemente pe grosime.

a)

b)

Figura 10. Modelarea numerică a unei asamblări plane lipite cu elemente pătratice.
a) asamblare; b) detaliu.

Figura 11 redă un exemplu în care stratul de adeziv este modelat cu un singur element
de interfaţă. Utilizarea elementelor de interfaţă este particulară: grosimea stratului de adeziv
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nu este modelată, iar nodurile sunt suprapuse.

Elemente de interfaţă

b)

a)

Figura 11. Modelarea numerică a unei asamblări plane cu elemente de interfaţă.
a) asamblare; b) detaliu.

Modelarea este realizată prin modificarea elementelor 2D pătratice. Legea de
comportament a acestor elemente finite este dată de relaţia:
⎧σ 33 ⎫ ⎡ K 33
⎪ ⎪ ⎢
⎨σ 13 ⎬ = ⎢ 0
⎪σ ⎪ ⎢ 0
⎩ 23 ⎭ ⎣

0
K13
0

0 ⎤ ⎧δ 33 ⎫
⎪ ⎪
0 ⎥ ⋅ ⎨δ 13 ⎬
⎥
K 23 ⎥⎦ ⎪⎩δ 23 ⎪⎭

unde:

δ ij - deplasarea relativă a nodurilor suprapuse în cadrul reperului local al elementului,
K ij =

E ij
ec

- rigiditatea elementului,

Eij – modulul elastic,
ec – grosimea filmului de adeziv,
i = 1 ÷ 3 şi j = 3.
Distribuţiile eforturilor obţinute prin cele două modele sunt foarte apropiate (figura
12). Singurele diferenţe se regăsesc în apropierea marginilor, unde elementele de interfaţă nu
restituie ipoteza că eforturile la forfecare sunt nule.
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a)

b)

Figura 12. Distribuţia eforturilor în adeziv într-o asamblare modelată cu elemente de interfaţă şi elemente
pătratice pentru f = 1000 MPa: a) la delaminare ( σ yy ); b) la forfecare ( τ xy ).

Interesul utilizării elementelor de interfaţă se regăseşte în scăderea timpilor de lucru.
Acest lucru rezultă şi din exemplu comparativ în termenul timpilor de lucru în cazul unei
analize liniare elastice (tabelul 1).
Tabelul 1. Timpi CPU în funcţie de elementele utilizate

Timpi CPU

Elemente pătratice

Elemente de interfaţă

2 Min 15.24 Sec

0 Min 18.13 Sec

Pentru a putea compara modelele analitice cu cele rezultate prin metoda elementelor
finite am determinat transferul solicitărilor în mijlocul fiecărui substrat lipit. Evoluţia
eforturilor dată de modelul analitic este foarte apropiată de cea obţinută prin metoda
elementelor finite în cazul metal-metal (Figura 13), dar apar unele diferenţe în cazul metalcompozit, cu toate acestea evoluţiile rămânând similare. Deci modelul teoretic dezvoltat redă
bine aceste evoluţii.
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Figura 13. Variaţiile eforturilor axiale în cele două substraturi
într-o asanblare AU 2024 T3-AV 119-AU 2024 T3.

Eforturile din adeziv sunt foarte importante pentru a putea prezice momentul de
rupere al asamblării lipite. Pentru aceasta, cunoaşterea distribuţiei lor este crucială.

a)

b)
Figura 14. Distribuţia eforturilor în filmul de adeziv într-o asamblare plană
AU 2024 T3-AV 119-AU 2024 T3 pentru f = 1000 MPa:
a) la delaminare ( σ yy ); b) la forfecare ( τ xy ).
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Figura 14 prezintă distribuţia eforturilor în funcţie de lungimea de lipire pentru cazul
celor două asamblări studiate anterior. În cazul asamblărilor plane cu dublă acoperire
eforturile obţinute prin modelul analitic sunt similare cu cele obţinute prin metoda
elementelor finite. Diferenţele cele mai mari sunt de 30% şi se situează pe amplitudinile
maxime, unde modelul analitic subestimează aceste valori: Efectul la margine datorat
încovoierii locale din substraturi este neglijat. În cazul asamblărilor cilindrice metal-compozit
diferenţele sunt mai importante.
În ultima etapă modelului analitic dezvoltat se validează pe cale experimentală.
Acesta presupune realizare unor epruvete special proiectate în acest scop, aşa cum se observă
în figura 15.

Figura 15. Asamblare lipită solicitată la tracțiune: a) material compozit CE 0; b) metal – Aluminiu

Pentru validarea modelului şi pe alte configuraţii de material au fost realizate plăci din
materiale compozite neconvenţionale (din deşeuri de cauciuc respectiv din deşeuri de
ambalaje multistrat) care pot fi folosite pentru obţinerea de asamblări lipite şi testate în
vederea validării modelului numeric descris.
Analiza comparativă a rezultatelor obţinute pe cele trei căi, analitică, numerică şi
experimentală conduce la validarea finală a modelului analitic dezvoltat. Pentru realizarea
unui model comprehensiv s-au luat în considerare atât încovoierea substraturilor lipite cât şi
comportamentului neliniar al adezivului. Programele de calcul ce pot fi dezvoltate pe baza
modelului propus pot fi utilizate în industrie în scopul predimensionarii rapide a asamblărilor
lipite și mixte.
Modelarea asamblarilor cilindrice lipite

În cazul unei asamblări cilindrice supusă unei solicitări la tracţiune, exprimarea
solicitărilor se face cu ajutorul ecuaţiilor de echilibru în coordonate cilindrice (figura 16).
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r

q

Et2, El2, νtl2, G2

d
©
Ec, νc, Gc

rec

z=0

z

z=L

ri

ric

re

c

Et1, El1, νtl1, G1

f
Figura 16. Asamblare cilindrică lipită.

Semnificaţiile notaţiilor din figura 16 sunt următoarele:


Ec, νc, modulul elastic al lui Young şi coeficientul lui Poisson în adeziv ©,



Etl, Ell, νtll, modulul elastic transversal şi longitudinal şi coeficientul lui Poisson ale

tubului interior,


E2t, E2l, νtl2, modulul elastic transversal şi longitudinal şi coeficientul lui Poisson ale

tubului exterior,


ri, ric, razele interioare şi exterioare ale tubului interior,



rec, re, razele interioare şi exterioare ale tubului exterior,



L, lungimea de acoperire,



f şi q, eforturile de tracţiune după axa z în tubul interior, respectiv exterior.

Eforturile din diferitele materiale sunt indicate prin indicele (i), (i = 1 tubul interior,
© adeziv şi 2 tubul exterior).

Pentru definirea stării de eforturi utilizăm ipotezele următoare:


Efortul radial este nul în asamblare: σ rr = 0 ,



Simetria de revoluţie impune anularea efortului la forfecare: τrθ = τzθ = 0



Efortul normal în adeziv este neglijat: σ(zz© ) = 0



Eforturile normale axiale sunt funcţie doar de variabila z.
Starea de eforturi se reduce doar la componentele următoare:



(1)
(1)
Tubul interior (1): σ(1)
zz (z) , τ rz (r, z) , σθθ (r, z)



Adeziv (©): σ(θθ©) (z) , τ(rz©) (r, z)
(2)
(2)
Tubul exterior (2): σ(2)
zz (z) , τ rz (r, z) , σθθ (r, z)
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Ecuaţiile de echilibru pentru sistemul considerat sunt:

∂σrr 1 ∂τ rθ ∂τ rz σ rr − σθθ
+
+
+
=0
∂r r ∂θ ∂z
r
∂τ rz 1 ∂τθ z ∂σzz τ rz
+
+
+
=0
∂r r ∂θ
∂z
r
respectiv:
1
∂τ
− σθθ + rz = 0
r
∂z

(1)

∂τ rz 1
∂σ
+ τ rz + zz = 0
∂r r
∂z
Ecuaţia generală la echilibrul pentru asamblarea studiată este:

(r

2
2
(C)
2
2
(2)
2
2
2
2
− ri2 ) σ(1)
zz + ( rec − ric ) σ
zz + ( re − rec ) σ zz = ( ric − ri ) f = ( re − rec ) q
N
=0

2
ic



În tubul interior (1):
Prin scrierea echilibrului unei secţiuni elementare de lungime de tub putem exprima

efortul de forfecare τ(1)
rz :
τ

(1)
rz

(r
(r, z) =

− r 2 ) dσ(1)
zz

2
i

2r

dz

Plecând de la expresia (1) şi ecuaţia de echilibru putem exprima direct efortul
ortoradial în materialul 1, după ecuaţia:
σ

(1)
θθ



(r
(r, z) =

2
i

− r 2 ) d 2σ(1)
zz
2

dz 2

În adeziv ©:
Cu ajutorul ecuaţiei de echilibru şi a condiţiei de continuitate a efortului la forfecare

pentru r = ric, obţinem expresia efortului la forfecare τ(c)
rz , de forma:
τ

(c)
rz

(r
(r, z) =

2
i

− ric 2 ) dσ(1)
zz
2r

dz

Expresia efortului ortoradial în adeziv pentru materialul 1:
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σ



(c)
θθ

(r
(z) =

− ric 2 ) d 2σ(1)
zz

2
i

dz 2

2

În tubul exterior (2):
Expresia efortului σ(2)
zz este:
σ

(2)
zz

(r
(z) =

− ri 2 )

2
ic

(re2 − rec 2 )

(f − σ(1)
zz )

Expresia efortului la forfecare în tubul exterior poate fi determinată în două feluri: fie
considerând echilibrul unei secţiuni de tub, fie cu ajutorul ecuaţiei de echilibru şi a condiţiei
de continuite ale aceluiaşi efort la interfaţa cu adezivul. Ecuaţia are descrie acest efort,
indiferent de metodă este:
τ(2)
rz (r, z) =

(r

− r 2 )( ric2 − ri 2 ) dσ(1)
zz

2
e

2r(rec2 − re 2 )

dz

Efortul ortoradial se obţine imediat:
σ

(2)
θθ

(r
(r, z) =

2
e

− r 2 )( ric2 − ri 2 ) d 2σ(1)
z
2(rec2 − re 2 )

dz 2

Starea de eforturi este astfel complet definită iar fiecare componentă este doar funcţie
de efortul normal σ(1)
zz (z) :
În continuarea problemei stabilim condiţiile la limită în z = 0 şi z = L.


Pentru z = 0: σ(1)
zz (0) = q

τ(c)
rz (r, 0) = 0



Pentru z = L: σ(1)
zz (L) = 0

τ(c)
rz (r, L) = 0

Tuburile fiind considerate izotrope transversal iar adezivul fiind izotrop energie
potenţială elastică poate fi scrisă astfel:
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L ric

r

L ec
⎡ σ(1)2
⎤
⎡ σ(c)2
2νtl1 (1) (1) τ(1)2
2(1 + νc ) (c)2 ⎤
σ(1)2
θθ
θθ
zz
rz
ξp = π∫ ∫ ⎢
+
−
σzz σθθ +
+
τrz ⎥ rdrdz +
⎥ rdrdz + π∫ ∫ ⎢
E1t
E1l
E1t
G1 ⎦
Ec
Ec
⎦
0 ri ⎣
0 ric ⎣

L re

⎡ σ(2)2 σ(2)2 2ν
⎤
τ(2)2
(2)
rz
+ π∫ ∫ ⎢ θθ + zz − tl2 σ(2)
σ
+
⎥ rdrdz
zz θθ
E
E
E
G
2t
2l
2t
2 ⎦
0 rec ⎣
Prin înlocuirea expresiilor şi intregrare după r obţinem:
2
2
2 (1)
⎡
⎤
⎛ dσ(1)
⎞
⎛ d 2 σ(1)
⎞
d 2 σ(1)
(1)2
(1) d σ zz
(l)
zz
zz
zz
⎥
ξ p = π∫ ⎢ Aσ zz + Bσzz
+
+
σ
+
+
+
C
D
E
F
K
dz
⎜
⎟
⎜
⎟
zz
dz 2
dz ⎠
dz 2 ⎠
dz 2
⎥
⎝
⎝
0 ⎢
⎣
⎦
Γ
L

unde: A, B, C, D, E, F şi K sunt constante care depind de solicitare şi de
caracteristicile dimensionale şi mecanice ale celor doua tuburi şi ale adezivului.
Efectuând un calcul variaţional asupra expresiei energiei poteţiale şi ţinând cont de
condiţiile la limită în z = 0 şi z = L, observăm ca energia complementară este minimă dacă
σ(1)
zz ( z ) este soluţie a ecuaţiei diferenţiale:

d 4σ(1)
d 2σ(1)
D
zz ( z )
zz ( z )
E
+
(B
−
C)
+ Aσ(1)
=0
zz ( z ) +
4
2
dz
dz
2
Ca şi în cazul modelului plan, în urma analizelor realizate pe diferite configuraţii
geometrice şi de material, se constată următoarele:


Valorile maxime ale σθθ reprezintă 60 % din sarcina aplicată şi sunt localizate la marginea

asamblării,


efortul τrz are maxime situate la egală distanţă de margini. Valorile maxime reprezintă 12

% din sarcina aplicată,


eforturile ortoradiale sunt mai importante decât eforturile la forfecare, deci este necesară

utilizarea unui criteriu de rupere a filmului de adeziv care să ţină cont atât de eforturile la
forfecare τrz cât şi de eforturile ortoradiale σθθ,


există o lungime de acoperire optimală după care eforturile nu mai evoluează,



intensităţile maximelor sunt influenţate de diferenţa rigidităţilor celor două substraturi

asamblate prin lipire,


valorile maxime cresc odată cu creşterea modulului elastic al adezivului,



eforturile la forfecare în adeziv cresc odată cu creşterea rigiditaţii celor două tuburi lipite,
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cu cât grosimea stratului de adeziv creşte cu atât valorile eforturilor scad la nivelul

marginilor iar distribuţia lor tinde să fie uniformă.
Importanţa variaţiei eforturilor ortoradiale în stabilirea unui criteriu de rupere este
prezentată în figura 17. Asamblarea considerată în acest caz este de tip AU 4G-AV 119-AU
4G.

Figura 17. Variaţia KT în funcţie de lungimea de acoperire

Putem defini un criteriu de rupere de tip Hill-Tsai:
2

(c)
⎛ σθθ
⎞ ⎛ τ(c)
⎞
rz
K T = ⎜ (c)
⎟ + ⎜ (c) ⎟
⎝σR ⎠ ⎝τR ⎠
Kσ

2

K τ << K σ

Kτ

⎧≥ 1 - se rupe
K T→ ⎨
⎩< 1 - nu se rupe
Formularea analitică în cazul in care efortul radial σrr≠0

Se consideră o asamblare de tuburi lipite supuse unei soliciări la tracţiune. Sistemul
este prezentat în figura 18, având notaţiile din cazul precedent. Diferența constă în luarea în
considerare a unui efort radial σrr≠0.
Componentele stării de eforturi pentru acest caz sunt centralizate în tabelul 2, atât cele
utilizate în prezenta lucrare cât şi cele dezvoltate în bibliografie.
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Tabelul 2. Tabel comparativ al stării de eforturi.
Referinţe
bibliografice
31

Armengaud
Nemeş şi al.32

Shi şi Cheng33
Lubkin şi
Reissner34
Modelul cu σrr≠0

Zona
Adeziv
Substrat
Adeziv
Substrat
Adeziv
Substrat
Adeziv
Substrat

σ

σzz
/
σzz(z)
/
σzz(r,z)
/
σzz(z)
/
σzz(z)

σ

τ

τ

θθ

rr

rz

θz

σθθ(r,z)
σθθ(r,z)
σθθ(r,z)
σθθ(r,z)
/
/
σθθ(z)
σθθ(r,z)

/
/
σrr(r,z)
σrr(z)
σrr(z)
σrr(z)
σrr(z)
σrr(r,z)

τrz(r,z)
τrz(r,z)
τrz(r,z)
τrz(r,z)
τrz(z)
τrz(z)
τrz(z)
τrz(z)

/
/
/
/
/
/
/
/

Putem observa că pe lăngă modelul dezvoltat de autor, doar modelul Armengaud35 nu
ţine cont de eforturile radiale, pe care le consideră nule.
În prezentul caz, ecuaţiile de echilibru pentru un volum elementar din asamblarea
lipită de lungime dz sunt:
∂
∂
[r σ rr ] +
[r τ rz ] = σθθ
∂r
∂z
∂
∂
[r τ rz ] +
[r σzz ] = 0
∂r
∂z
Variaţia σ rr în asamblarea cilindrică este ilustrată în figura 18.
Starea de eforturi radiale este descrisă de parametrii:
(c)
(2)
σ(1)
rr = α1[r − ri ] ; σ rr = βc = cst. ; σ rr = α 2 [r − re ]

Continuitatea eforturilor radiale σ rr (Figura 18) ne permite să scriem următoarele
relaţii:

31

Armengaud, G., Calcul explicite (analytique et numérique) des champs de contraintes dans des structures
élancées homogènes et composites à l’aide de méthodes énergétiques, Thèse de Doctorat, Université Paul
Sabatier, Toulouse, France, 1996.
32
Nemeş, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Contribution to the study of cylindrical adhesive joining, International
Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 26, 2006, doi: 10.1016/j.ijadhadh.2005.07.009, pp. 474-480.
33
Shi, Y.P., Cheng, S., Analysis of adhesive-bonded cylindrical lap joints subjected to axial load, Journal of
Engineering Mechanics, Vol. 119, pp. 584-602, 1993.
34
Lubkin, L., Reissner, E., Stress distribution and design data for adhesive lap joints between circular tubes,
Trans. Of ASME, Journal of Applied Mechanics, Vol. 78, pp. 1213-1221, 1956.
35
Armengaud, G., Calcul explicite (analytique et numérique) des champs de contraintes dans des structures
élancées homogènes et composites à l’aide de méthodes énergétiques, Thèse de Doctorat, Université Paul
Sabatier, Toulouse, France, 1996.
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r = ric → βc = α1[ric − ri ] ; r = rec → βc = α2 [rec − re ]
respectiv: βc = α1[ric − ri ] = α2 [rec − re ]

r
d

re
©
c

rec

σ rr

ric
ri
Figura 18. Variţia σ rr în asamblarea cilindrică.

Expresia energiei de deformare în funcție de σ(1)
zz este:

2
2
2 (1)
⎡
⎤
⎛ dσ(1)
⎞
⎛ d 2 σ(1)
⎞  d 2 σ(1)
(1)2
(1) d σ zz
(1)
zz
zz
zz


⎥
ξ P = π ∫ ⎢ Aσzz + Bσ zz
+
+
σ
+
+
+
C
D
E
F
K
dz
⎜
⎟
⎜
⎟
zz
dz 2
dz ⎠
dz 2 ⎠
dz 2
⎥
⎝
⎝
0 ⎢
⎣
⎦
Γ
l

 = D + α k , F = F + α h , K
 = K + α2 m
unde: D
1
1
1
Constantele A, B, C, D, E, F, K (sunt aceleaşi ca în σ rr = 0 ), k, h, m depind de
solicitarea asupra asamblării cât şi de parametrii geometrici şi mecanici ai celor două tuburi şi
ai adezivului.
Constanta α1 este dată de ecuaţia de mai jos şi condiţiile la limită în z = 0 şi z = L:

L

L

⎡ dσ(1) ⎤
2mα1L + ∫ kσ dz + h ⎢ zz ⎥ = 0
⎣dz ⎦ 0
0
(1)
zz

0
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Efectuând un calcul variaţional asupra expresiei energiei potenţiale şi ţinând cont de
condiţiile la limită în z = 0 şi z = L, energia complementară este minimă dacă σ(1)
zz (z) este
soluţie a ecuaţiei diferenţiale:

E

d 4σ(1)
d 2σ(1)
D α1k
zz (z)
zz (z)
+
−
+ Aσ(1)
+
=0
(B
C)
zz (z) +
4
2
dz
dz
2
2

Pentru a realiza o analiză comparativă a celor două modele dezvoltate şi pentru a
evidenţia influenţa eforturilor radiale σ(i)
rr am utilizat o configuraţie apropiată de situaţia unui
caz industrial cu caracteristicile prezentate în tabelul 3. Asamblarea este realizată dintr-o
structură obţinută prin rulare filamentară pe un tub de titan.

re [mm]

L [mm]

F [N/mm]

1507.878

800

8000

Ec = 2700 MPa
Gc = 1000 MPa
υc = 0.35

rec [mm]

E = 105000 MPa
G = 40385 MPa
υ = 0.3

Carbon/Epoxyd
90°/± 17.2°
Ex = 58220 MPa
Ey = 103000 MPa
Gxy = 9372 MPa
υ = 0.069

1501.1

Araldită
AV 119

ric [mm]

Titan TA 6V
e=1 mm

Tubul 2

1501

Adeziv

ri [mm]

Tubul 1

1500

Tabelul 3. Configuraţia asamblajului analizat

Cu ajutorul modelului analitic dezvoltat pentru cazurile σrr = 0 şi σrr ≠ 0 obţinem
curbele de distribuţie ale eforturilor, prezentate în figurile 19 ÷ 21.

τrz

τrz
Adeziv

Adeziv

Tub 1 / Tub 2

Tub 1 / Tub 2

a)

b)

Figura 19. Distribuţia efortului la forfecare (τrz) în asamblare (f = 1 MPa):
a) σrr = 0; b) σrr ≠ 0
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σθθ

σθθ
Tub 1

Tub 1 / Tub 2

Adeziv

Adeziv
Tub 2

a)

b)

Figura 20. Distribuţia eforturilor ortoradiale (σθθ) în asamblare (f = 1 MPa):
a) σrr = 0; b) σrr ≠ 0.

σθθ

σθθ

σrr ≠ 0

σrr ≠ 0

σrr = 0

σrr = 0

a)

b)
σθθ
σrr = 0
σrr ≠ 0

c)
Figura 21. Distribuţia eforturilor ortoradiale (σθθ) prin cele două modele analitice
(f = 1 MPa): a) Tub 1; b) Tub 2; c) Adeziv.

Câteva concluzii importante se desprind în urma acestei analize. Prezenţa eforturilor
radiale σrr nu influenţează decât distribuţia eforturilor ortoradiale σθθ din cele două tuburi.
Comportamentul asamblărilor metalice şi compozite este asemănător cazului cu
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σrr = 0. Luarea în considerare a eforturilor radiale σrr nu influenţează decât distribuţia
(2)
(c)
eforturilor ortoradiale σθθ. Astfel, σ(1)
θθ creşte cu 36%, σθθ scade cu 58% iar σθθ evoluează

slab (2%).
Pentru validarea modelului analitic s-a utilizat şi în acest caz modelarea numerică cu
elemente finite. Modelul descrie condiţiile la limită şi sarcinile aplicate. Acestea sunt identice
pentru cele două tipuri de asamblări, pentru care diferă doar ipotezele de lucru şi anume:


simetrie de revoluţie pentru asamblările cilindrice,



stare de eforturi plane pentru asamblările plane.

Figura 22. Modelul CAD al unei asamblări cilindrice.

Această asamblare este modelată cu elemente 2D pătratice de grad 2 în cazul ipotezei
de simetrie de revoluţie. Sunt blocate deplasările după x şi y pe faţa d a tubului exterior cât şi
cele după y pe faţa c a tubului interior. Sarcina este aplicată ca o presiune pe faţa c (Figura
22).
Modelarea filmului de adeziv este realizată cu două tipuri de elemente:


elemente 2D pătratice de grad 2 (identice celor utilizate pentru structură),



elemente de interfaţă de grad 2 special dezvoltate pentru analiza eforturilor la

marginile libere şi pentru analiza delaminării în interiorul compozitelor stratificate36 37 38.
Figura 23 prezintă un exemplu de modelare CAD cu elemente 2D pătratice în care
stratul de adeziv este modelat cu 10 elemente pe grosime.
36

Corigliano, A., Mariani, S., Parameter identification of a time-dependent elastic-damage interface model for
the simulation of debonding in composites, Composite Science and Technology, Vol. 61, pp. 191-203, 2001.
37
Yan, A-M., Marechal, E., Nguyen-Dang, H., A finite-element model of mixed-mode delamination in laminated
composites with an R-curve effect, Composite Science and Technology, Vol. 61, pp. 1413-1427, 2001.
38
Allix, O., Corigliano, A., Geometrical and interfacial non-linearities in the analysis of delamination in
composites, International Journal of Solids and Structures, Vol. 36, pp. 2189-2216, 1999.
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a)

b)

Figura 23. Modelarea numerică a unei asamblări cilindrice lipite cu elemente pătratice. a) asamblare; b)
detaliu.

Figura 24 ilustrează un exemplu în care stratul de adeziv este modelat cu un singur
element de interfaţă

Elemente de
interfaţă

a)

b)

Figura 24. Modelarea numerică a unei asamblări plane cu elemente de interfaţă.
a) asamblare; b) detaliu.

Utilizarea elementelor de interfaţă este particulară: grosimea stratului de adeziv nu
este modelată, iar nodurile sunt suprapuse. Modelarea este realizată prin modificarea
elementelor 2D pătratice. Legea de comportament a acestor elemente finite este dată de
relaţia39 40 41:
39

Corigliano, A., Mariani, S., Parameter identification of a time-dependent elastic-damage interface model for
the simulation of debonding in composites, Composite Science and Technology, Vol. 61, pp. 191-203, 2001.
40
Yan, A-M., Marechal, E., Nguyen-Dang, H., A finite-element model of mixed-mode delamination in laminated
composites with an R-curve effect, Composite Science and Technology, Vol. 61, pp. 1413-1427, 2001.
41
Allix, O., Corigliano, A., Geometrical and interfacial non-linearities in the analysis of delamination in
composites, International Journal of Solids and Structures, Vol. 36, pp. 2189-2216, 1999.
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⎧σ 33 ⎫ ⎡ K 33
⎪ ⎪ ⎢
⎨σ 13 ⎬ = ⎢ 0
⎪σ ⎪ ⎢ 0
⎩ 23 ⎭ ⎣

0
K13
0

0 ⎤ ⎧δ 33 ⎫
⎪ ⎪
0 ⎥ ⋅ ⎨δ 13 ⎬
⎥
K 23 ⎥⎦ ⎪⎩δ 23 ⎪⎭

unde:

δ ij - deplasarea relativă a nodurilor suprapuse în cadrul reperului local al elementului,
K ij =

E ij
ec

- rigiditatea elementului,

Eij – modulul elastic,
ec – grosimea filmului de adeziv,
i = 1 ÷ 3 şi j = 3.
Figurile 25, 26 şi 27 redau compararea eforturilor în adeziv obţinute prin cele două
modele cu elemente finite:


sub formă de cartografii ale eforturilor în asamblare,



sub forma de distribuţii ale eforturilor pe lungimea de acoperire, Figura 25.

b)
a)
Figura 25. Distribuţia eforturilor în adeziv într-o asamblare modelată cu elemente de interfaţă şi elemente
pătratice pentru f = 1000 MPa: a) la delaminare ( σ yy ); b) la forfecare ( τ xy ).
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Din figura 25 se observă că distribuţiile eforturilor obţinute prin cele două modele
sunt foarte apropiate. Singurele diferenţe se regăsesc în apropierea marginilor, unde
elementele de interfaţă nu respectă ipoteza că eforturile la forfecare sunt nule.
Interesul utilizării elementelor de interfaţă se regăseşte în scăderea timpilor de lucru.
Tabelul 4 conţine date pentru un exemplu comparativ în termenul timpilor de lucru în cazul
unei analize liniare elastice.
Tabelul 4. Timpi CPU în funcţie de elementele utilizate

Timpi CPU

Elemente pătratice

Elemente de interfaţă

2 Min 15.24 Sec

0 Min 18.13 Sec

Pentru a putea compara modelele analitice cu cele prin elemente finite am determinat
transferul solicitărilor în mijlocul fiecarui substrat lipit.
În figura 26 este ilustrat transferul solicitărilor în cazul unei asamblări cilindrice
metalic-compozit, de tipul AU 2024 T3-AV 119-VE ±45 ale cărui caracteristici sunt date în
tabelul 5.
Tabelul 5. Caracteristicile unei asamblări metal-compozit.

TUB 1

TUB 2

Adeziv

Aluminiu 2024 T3 Sticlă-Epoxyd ±45° Redux 312
Grosime

[mm]

2

1

0.2

Modul elastic

[MPa]

75000

14470

2500

Rază interioară

[mm]

10

12.2

-

Evoluţia eforturilor dată de modelul analitic este foarte apropiată de cea obţinută prin
metoda elementelor finite în cazul metal-metal, dar apar unele diferenţe în cazul metalcompozit. Cu toate acestea evoluţiile ramânând similare. Deci modelul teoretic dezvoltat redă
bine aceste evoluţii.
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Figura 26. Variaţiile eforturilor axialer în cele două tuburi dintr-o asamblare

Eforturile în adeziv sunt foarte importante pentru a putea prezice momentul de rupere
al asamblării lipite. Pentru aceasta, cunoaşterea distribuiţiei lor este primordială.
Figura 27 prezintă distribuţia eforturilor în functie de lungimea de lipire pentru cazul
celor două asamblări studiate anterior. În cazul asamblărilor plane cu dublă acoperire
eforturile obţinute prin modelul analitic sunt similare cu cele obţinute prin metoda
elementelor finite. Diferenţele cele mai mari sunt de 30% şi se situează pe amplitudinile
maxime, unde modelul analitic subestimează aceste valori.
Efectul la margine datorat încovoierii locale din substraturi este neglijat. În cazul
asamblărilor cilindrice metal-compozit diferenţele sunt mai importante. Figura 27 ilustrează
acest lucru pentru sistemul AU 2024 T3-AV 119-VE ±45° pentru f = 100 Mpa.

a)

b)
Figura 27. Distribuţia eforturilor în filmul de adeziv într-o asamblare cilindrică:
a) ortoradiale ( σθθ ); b) la forfecare ( τrz ).
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Modelarea analitica a stării de eforturi la interfaţa unor materiale avansate

Pornind de la modelele matematice energetice descrise mai sus, petru cazul sistemelor
macroscopice s-au iniţiat câteva demersuri ştiinţifice pentru transpunerea acestui model la
scară mezo- şi nano-. Dezvoltarea unor modele de acest fel ar permite studiul
comportamentului la interfața unor materiale compozite.
Primele studii s-au făcut pentru determinarea comportamentului unor biomateriale cu
structură fibroasă neţesută conţinând fibre de acid polilactic (PLA) obţinute prin
electrospinning. Din analiza morfo-structurală rezultă că în aceste sisteme există zone care
pot fi echivalate cu sisteme cilindrice lipite (figura 28).

Figura 28. Fibre din PLA obţinute prin electrospinning.

Se formulează ipotezele de lucru, la fel ca si pentru modelul macroscopic, dar ţinând
cont de starea de eforturi pentru sistemul dat:
•

Ec, νc, modulul elastic al lui Young şi coeficientul lui Poisson în stratul de interfaţă,

•

Etl, Ell, νtll, modulul elastic transversal şi longitudinal şi coeficientul lui Poisson ale firului

de PLA,
•

E2t, E2l, νtl2, modulul elastic transversal şi longitudinal şi coeficientul lui Poisson ale

stratului superior de PLA,
•

ri, ric, razele interioare şi exterioare ale firului de PLA,

•

rec, re, razele interioare şi exterioare ale stratului superior de PLA,

•

L, lungimea de acoperire,

•

f şi q, eforturile de tracţiune după axa z.

Eforturile din diferitele zone sunt indicate prin indicele (i), (i = , © şi ).
Pentru definirea stării de eforturi utilizăm ipotezele următoare:
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•

Efortul radial este nul în tot sistemul:

•

Simetria de revoluţie impune anularea efortului la forfecare:

•

Efortul normal în interfaţă este neglijat:

•

Eforturile normale axiale sunt funcţie doar de variabila z.

,

Starea de eforturi se reduce doar la componentele următoare:
•

Fir PLA: ():

•

Interfaţă (©):

•

Strat superior de PLA ():

,

,
,
,

,

Utilizănd aceste ipoteze se poat scrie ecuaţiile de echilibru în coordonate cilindrice:

şi ecuaţia generală:

Odată formulate ipotezele de lucru, se poate dezvolta un model analitic care să descrie
cu acurateţe starea de eforturi la interfaţa fibră-fibră sau fibră-matrice. Acest model poate fi
util nu numai pentru stabilirea proprietăţilor mecanice a unui astfel de sistem, dar şi în
evaluarea interacţiunilor chimice fibră-fibră sau fibră-matrice.
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Modelul matematic care să descrie complet şi fidel starea de eforturi la interfaţa in
diferite materiale avansate este în prezent în dezvoltare, rezultatele parţiale au fost prezentate
în cadrul unor conferinţe ştiinţifice. De altfel adaptarea modelelor de la scara macro- la mezoreprezintă o direcţie de cercetare pe care doresc să o dezvolt în continuare.
Rezultatele ştiinţifice prezentate succint în acest capitol (I.2.) fac subiectul mai multor
articole ştiinţifice şi prezentări în conferinţe naţionale şi internaţionale. Acestea vor fi
evidenţiate în lista de publicații prezentată la sfȃrsitul subcapitol şi în anexa de la sfârşitul
lucrării.
Realizarea acestor cercetări nu ar fi fost posibilă fără susţinerea financiară obţinută
prin granturi câştigate de subsemnatul în diferite competiţii. Aceste proiecte vor fi specificate
în partea a doua a lucrării, în cadrul secţiunii realizări academice şi profesionale și în anexele
la lucrare. Ultima parte a cercetărilor a fost susţinută prin intermediul unei finanţari
postdoctorale (POSDRU PriDE, Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/57083).
Publicaţii ştiinţifice apărute pe tematica modelării analitice şi numerice a structurilor.
Cărţi apărute

1.

Nemeş, O., CONTRIBUTION À L’ÉTUDE DES ASSEMBLAGES COLLÉS

CYLINDRIQUES ET PLANS, Presses Académiques Francophones, Saarbrücken, 2013,
ISBN 978-3-8416-2706-3.
Articole apărute în reviste cu factor de impact

1.

Nemeş, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Contribution to the study of cylindrical adhesive

joining, International Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 26, Issue: 6, pp. 474-480, 2006.
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I.3. Proiectarea şi realizarea unor materiale şi tehnologii ecologice.
I.3.1. Reciclarea deşeurilor prin obţinerea de noi materiale de tip compozit.

În ultimele trei, patru decenii eforturile de reducere a cantităţii de deşeuri generate și
evitarea efectelor negative a acestora asupra mediului și sănătății umane au constituit
obiective majore pentru politica de mediu a Uniunii Europene. Politicile de mediu adoptate au
condus la înregistrarea de progrese semnificative în ceea ce priveşte prevenirea producerii
deșeurilor. În prezent se consideră că din punct de vedere al conservării calităţii mediului,
depozitarea deșeurilor este opțiunea cea mai puțin favorabilă. O serie de politici comunitare
au condus la diminuarea poluării şi prin reglementre depozitării deşeurilor în general şi a
celor periculoase în special dar şi prin elaborarea unor norme stricte în ceea ce priveşte
incinerarea. Astăzi conceptele de reutilizare, reciclare și recuperare a energiei sunt aplicate la
scara largă şi se practică pentru aproape toate tipurile de deşeuri.
Limitarea emisiilor de gaze şi diminuarea efectului de seră constituie o altă prioritate
şi se pune în aplicare prin gestionarea corectă a deşeurilor biodegradabile. Cu toate acestea,
cantitățile totale de deșeuri sunt încă în creștere deşi conceptele de reciclarea și reutilizarea au
căpătat o amploare din ce în ce mai mare. Prin urmare cererea pentru resursele primare este
încă mare, aceasta fiind o tendinţă nesustenabilă şi cu efecte nedorite asupra ecosistemelor.
O serie de strategii ale Uniunii europene încearcă să redea obiectivele specifice şi
mijloacele prin care să se poată îmbunătăți în continuare metodele de gestionare a deșeurilor
și prin care să se realizeze o mai bună utilizare a resurselor naturale materiale și energetice. O
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mare parte a proiectelor UE în domeniul protecţiei mediului şi conservării resurselor au ca
scop construirea de politici durabile care să conducă spre o societate educată pentru reciclare,
care să utilizeze deşeurile ca resurse şi care să evite generarea de deşeuri şi să diminueze
consumul de energie. Principiile care stau la baza proiectelor europene de mediu se referă la
prevenirea generării de deșeuri, reciclarea şi reutilizare lor precum și îmbunătățirea metodelor
de depozitare finală și de monitorizare42.
Deşeurile nevalorificate reprezintă o pierdere enormă de resurse sub formă de
materiale şi energie. Fiecare proces de producție generează deșeuri sub o anumită formă și
toate materialele/prodesele introduse pe piață devin la un moment dat deșeu. Depozitarea
tuturor deșeurilor precum și incinerarea, nu numai că produc mari pierderi din punct de
vedere economic dar contribuie la poluarea aerului, apei și solului sau produc alte efecte
nocive.
Un instrument important pentru a ghida eforturile europene în ceea ce priveşte
reciclarea este abordarea ciclului de viață a produselor şi managementul resurselor. Politicile
de mediu elaborare la nivel naţional şi european trebuie să se asigure că orice impact negativ
asupra mediului şi sănătăţii umane este redus la minim de-a lungul ciclu de viață al
produselor. Educarea societăţii în sensul evitării deşeurilor sau când acest lucru nu e posibil în
sensul utilizării lui ca resursă va conduce la diminuarea impactului deşeurilor asupra
mediului, la prezervarea resurselor naturale şi va permite o creştere economică durabilă.
Necesitatea reciclării şi tratării superioare a deşeurilor a condus la apariţia unor
metode şi tehnologii optime care să asigure conservarea mediului şi o bună calitate a
produselor obţinute din materiale reciclate.
Coroborând activităţile didactice şi preocupările specifice unui departament de
inginerie a mediului şi antreprenoriatul dezvoltării durabile , mi-am axat cercetările ştiinţifice
din ultima perioadă spre proiectarea şi caracterizarea unor noi materiale de tip compozit şi
tehnologii de fabricaţie prin valorificarea materialelor aflate în stare de deşeu. Materielele de
tip compozit pe bază de fibre naturale, în general şi vegetale în special sunt cele asupra cărora
trebuie să ne concentrăm, nu numai datorită faptului că acestea și-au dovedit fiabilitatea în
timp dar mai ales pentru că provin din surse regenerabile iar particularităţile structurale le
permit amplasarea în diferite tipuri de matrici. Pe lângă aceste materiale, cele care valorifică o
serie de deşeuri de largă răspândire şi contribuie la economisirea resurselor naturale şi a
energiei, precum deşeurile provenite din cauciuc, sticlă, ambalajel multistrat etc. sunt de
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asemenea interesante pentru obţinerea de noi materiale şi voi face referire la ele în acest
capitol.

I.3.2. Contextul ştiinţific

Cunoscute încă din perioada apariţiei societăţii umane, materialele compozite au
evoluat de la primele utilizate pentru construirea aşezămintelor din chirpici (lut cu paie) pănă
la cele utilizate azi, în domeniile de vârf ale diferitelor industrii. Aceste materiale au avantajul
durabilităţii, prin proprietăţile pe care le prezintă putând înlocui cu succes materiale mai
costisitoare şi provenite din resurse neregenerabile.
În continuare se va face o scurtă trecere în revistă a principalelor contribuţii în
domeniul materialelor compozite pe bază de fibre reciclate şi matrici polimerice, materiale pe
care le-am abordat în ultima perioadă.
Materialele compozite pe bază de răşini termorigide şi termoplastice armate cu fibre
sunt din ce în ce mai utilizate, având proprietăţi similare cu materialele metalice. Avantajul
acestor materiale de tip compozit este şi acela că pot îngloba fibre reciclate. Dacă ne referim
doar la materialele compozite armate cu fibre naturale, în special vegetale, avantajele acestora
sunt şi mai mari, dat fiind faptul că acestă resură este una regenerabilă, impactul asupra
mediului este scăzut iar costurile de fabricaţie sunt mai mici. Pe lângă aceste avantaje mai
putem enumera o serie de altele cum ar fi densitatea scăzută, rezistenţa şi rigiditate ridicată în
timpul formării, fibra contribuie la absorbţia CO2 şi la eliberarea de oxigen în natură, prin
incinerare nu produc emisii toxice dar apar şi unele dezavantaje ca rezistenţă mai mică decăt a
celor cu fibre sintetice, absorb mai uşor umiditatea, rezistenţă mai mică la impact, necesită
procesări la temperaturi mai scăzute43 44 etc.
La proiectarea materialelor compozite trebuie avute în vedere o serie de caracteristici
care influenţează proprietăţile mecanice ale produselor finale, cum ar fi selectarea fibrelor, în
funcţie de natura lor precum şi a tratmentului de suprafată, selectarea matricei, determinarea
interacţiunilor la interfaţa fibră-matrice, modul de dispersie, orientarea şi dimensiunea
fibrelor, procedeul de obţinere etc.45
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Fibrele naturale se pot clasifica în funcţie de provenienţa lor în fibre vegetale (cu
componentul majoritar celuloza), animale (fibre proteice) şi minerale (pe bază de azbest, mai
puţin utilizate ca urmare a efectului asupra sănătăţii umane). Cele mai utilizate sunt cele de
natură vegetală, iar în cele ce urmează acestea vor fi tratate cu precădere.
Cele mi utilizate fibre vegetale provin din în prezent din lemn. Rumeguşul este intens
utilizat în aceste tipuri de materiale. Pe lângă fibrele lemnoase sunt utilizate fibrele provenite
din bumbac, in, iută, sisal, cânepă, cereale, trestie de zahăr, nucă de cocos etc. Proprietăţile şi
morfologia fibrelor depind de speciile de plante din care provin, de perioada de recoltare, de
condiţiile de obţinere, iar în cazul în care ne referim la fibre reciclate, proprietătile lor depind
şi de modul în care au fost tratate pentru valorificare46 47.
Proprietile structurale ale fibrelor determină proprietăţile macroscopice ale
materialelor compozite, de aceea o importanţă aparte s-a acordat studiului compoziției
chimice a fibrelor, tratamentelor de suprafată ale acestora şi nu în ultimul rând tipului de
legătură care se stabileşte la interfaţă fibră-matrice48

49

. Performanţe crescute prezintă

materialele cu fibre cu conţinut ridicat de celuloză şi care au structuri celulozice aliniate pe
direcţia fibrelor.
Literatura de specialitate include studii care prezintă comparativ proprietăţile
mecanice ale fibrelor naturale şi a celor sintetice, în special comparativ cu fibrele de sticlă50 51
52 53 54

. Deşi rezistenţa şi rigiditatea fibrelor naturale este mai mică decât a fibrelor de sticlă,

proprietăţile materialelor obţinute sunt comparabile cu cele pe bază de fibre sintetice, modul
lui Young poate fi mai mare de fibre naturale și rezistență specifică la tracțiune se compară
bine cu a fibrei de sticlă5556. Fibrele vegetale provenite din deşeuri sunt intens utilizate ca

46
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material de armare în materialele de tip compozit. Tratarea corespunzătoare de suprafață le
oferă capacitatea de conectare la matricea polimerică şi obţinerea performanţelor dorite57.
Alegerea matricei este de asemenea importantă în obţinerea materialelor compozite.
Cei mai utilizaţi polimeri sunt cei care generează material uşoare, pot fi prelucraţi la
temperature scăzute58

59

şi conţin grupări funcţionale care să genereze conexiuni puternice la

interfaţa fibră-matrice, atât în cazul polimerilor termoplastici cât şi a celor termorigizi60 61.
Proprietăţile mecanice ale materialelor obţinute sunt puternic influenţate de modul de
orientare a fibrelor. In cazul fibrelor vegetale alinierea paralelă a fibrei cu direcţia de aplicare
a sarcinii este mai dificilă. Tehnici moderne permit alinierea fibrelor vegetale şi îmbunătăţirea
calitătii materialului obţinut62.
Cele mai comune procedee de obţinere a acestui tip de materiale sunt turnarea prin
injecţie şi compresie, extrudarea, pultruziunea etc. Factorii care determină proprietăţile
materialului obţinut sunt temperatura, presiunea şi viteza de procesare63. Turnarea prin
comprimare este o metodă des utilizată ca urmare a faptului că implică doar un ciclu de
incălzire, fapt care nu degradează fibra. Formarea prin transfer de răşină RTM este
avantajoasă din mai multe puncte de vedere cum ar fi temperatura scăzută, gradul de
compactare ridicat, rezistenţă bună etc64.
În obţinerea unor materiale compozite ecologice nu doar fibra poate fi reciclată
ci şi matricea organică. În funcţie de natura polimerului utilizat, acesta poate fi recuperat şi
reutilizat ca matrice pentru un nou material compozit (polimerii termoplastici) sau ca material
de umplutură (polimerii termorigizi)65. Cel mai frecvent matricea polimerică sau materialul
compozit polimeric întreg se poate utiliza ca material de umplutură în obţinerea unui nou
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compozit sau poate înlocui parţial agregatele din betoane. Această direcţie este încă la început
şi necesită investigaţii suplimentare atât din punct de vedere al durabilităţii cât şi al
proprietăţilor materialelor care le includ66.
Dezvoltarea accentuată a materialelor de tip compozit, mai ales a celor polimerice
organice a dus la necesitatea elaborării şi a altor tehnologii de reciclare şi valorificare.
Depozitarea nefiind o metodă agreată de politicile UE, a fost necesară dezvoltarea unor
procese şi tehnologii alternative de valorificare a materialelor compozite. Pe lângă procedeele
mecanice care conduc la obţinerea materialelor de umplutură67

68 69 70

un loc aparte îl ocupă

procedeele termice, cum ar fi piroliza, piroliza în pat fluidizat, piroliza în cȃmp de
microunde71

72 73

. Pe lângă acestea se mai utilizează solvoliza şi tratamentul chimic care

implică utilizarea unui solvent care degradează polimerul fie în condiţii normale747576 fie în
condiţii critice77. Prin aceste metode, nu doar fibrele se pot recicla şi pot fi utilizate pentru
obţinerea unui nou material ci şi fracţiunea organică, care până în prezent nu a beneficiat de
atenţie deosebită. Dat fiind faptul că matricea organică este corelată cu resursa de petrol, vor
trebui gândite tehnologii eficiente de valorificare a monomerilor proveniţi din răşinile
utilizate. Până în prezent tehnicile de piroliză nu conduc în fiecare caz la cele mai bune
rezultate78. Explorarea ştiinţifică judicioasă în acest domeniu este abia la început şi din acest
punct de vedere el oferă oportunităţi de cercetare şi dezvoltare.
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I.3.3. Contribuţiile ştiinţifice proprii

În acest capitol voi prezenta contribuţiile proprii în domeniul obţinerii de noi
materiale şi tehnologii pornind de la materie primă de tip deşeu.
Principalele mele preocupări ştiinţifice se axează pe:
•

Obţinerea şi caracterizarea unor materiale compozite utilizând ca şi material de
armare fibrele naturale reciclate, în special cele vegetale.

•

Obţinerea şi caracterizarea unor materiale compozite utilizând fibre sintetice
reciclate, ambalaje multistrat, etc. ca şi materiale de armare.

•

Obţinerea şi caracterizarea unor materiale compozite utilizând ca şi material de
armare amestecuri de fibre vegetale reciclate şi fibre sintetice reciclate.

•

Elaborarea de noi procedee şi dispozitive ecologice pentru obţinerea unor noi
materiale compozite.

O direcţie colaterală de cercetare este reprezentată de:
•

Studii privind metodele şi procedeele de incinerare şi depozitare a deşeurilor şi
dezvoltarea unor tehnologii de valorificare a acestora.

Pe lângă direcţiile principale menţionate anterior, câteva direcţii secundare sunt în
curs de definitivare. Dintre acestea menţionez:
•

Metode şi procedee ecologice de tratare a suprafeţelor (protecţie electrochimică);

•

Studii privind obţinerea energiei din surse regenerabile etc.

Rezultatele studiilor şi cercetărilor efectuate în acest domeniu sunt prezentate într-o
serie de articole ştiinţifice şi conferinţe naţionale şi internationale, iar o parte din rezultate fac
subiectul a două brevete de invenţie. Publicaţiile ştiinţifice se referă la studii care îmbină atât
metodele şi procedeele de obţinere a unor noi material ecologice cât şi caracterizarea acestora.
Acestea vor fi prezentate la finalul lucrării, în anexă.
Obţinerea şi caracterizarea unor materiale compozite utilizând ca şi material de
armare fibrele naturale reciclate (în special cele vegetale sau amestecuri de fibre vegetale
reciclate şi fibre sintetice reciclate).

În acest paragraf se va face o trecere în revistă a contribuţiilor personale în domeniul
materilelor compozite utilizănd fibre naturale reciclate sau amestecuri de fibre naturale şi
fibre sintetice reciclate, ca materiale de armare. Aşa cum am menţionat anterior, în studiile
demarate m-am axat pe obţinerea de noi materiale compozite utilizând fibrele vegetale, cum
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ar fi rumeguşul provenit din unităţile de prelucrare a lemnului sau paie provenite din deşeurile
de la procesarea produselor agricole.
Unele studii prezintă comportamentul materialelor compozite care conţin alături de
fibra vegetală si o anumită cantitate de material de armare sintetic.
Obţinerea şi caracterizarea unor materiale compozite utilizând ca şi material de
armare fibrele vegetale reciclate

Studiul materialelor compozite ce conţin fibre vegetale a debutat, aşa cum prezintă şi
literatura de specialitate79, cu studiul fibrelor, din punct de vedere a compoziţiei şi
morfologiei, urmat de tratamentele chimice specifice pentru activarea interfeţei, în vederea
realizării unor conexiuni puternice fibră-răşină.
În cee ce priveşte studiul fibrelor vegetale, datele de literatură oferă multe informaţii
referitoare la compoziţia chimică a fibrelor80 81 82 83, caracterizarea lor fizică şi mecanică84 85,
informaţiile referitoare la procedeele de tratare a fibrelor provenite din procesarea produselor
agricole şi studiul fenomenelor la interfaţă sunt descrise în puţine studii86. Pentru
caracterizarea morfostructurală a fibrelor utilizate de noi, acestea au fost analizate prin
metoda SEM, atăt înainte cât şi după tratarea lor alcalină.
Imaginile SEM pentru fibrele provenite din paie de grâu respectiv din tulpini de
porumb, înainte de tratament sunt redate în figura 29. Fibrele vegetale utilizate au fost supuse
unui tratament chimic de suprafaţă prin utilizarea unor soluţii de NaOH şi KOH cu
concentraţii cuprinse între 2.5 şi 10 %. Modificările survenite la suprafaţa fibrelor, în urma
aplicării tratamentelor chimice au fost urmărite tot prin studii SEM.
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48

Ovidiu Nemeş

Teză de abilitare

a
b
Figura 29. Imagini SEM pentru tulpinile de grău (a) şi porumb (b) netratate.

În figura 30 se redau imaginile SEM ale fibrelor de grâu în urma aplicării unui
tratament cu soluţie de KOH de concentraţie 10 %, iar în figura 31 fibrele de porumb tratate
cu o soluţie de NAOH de 5 %.

Figura 30. Imagini SEM pentru tulpinile de grău după tratamentul cu soluţie de KOH 10 %

a
b
Figura 31. Imagini SEM pentru fibrele de lemn netratate (a) si tratate cu KOH 5 % (b)
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În cazul fibrelor provenite din resturi de lemn (rumeguş) analiza morfostructurală a
acestora, înainte şi după tratament a fost deasemenea realizată prin microscopie SEM (figura
31).
Tratamentele chimice efectuate asupra mai multor tipuri de fibre vegetale (paie de orz,
coji de seminţe, rumeguş) arată că la concentraţii mici acestea sunt ineficiente, însă dacă
tratarea se realizează cu soluţii alcaline de concentraţii mari, acest lucru poate duce la
deteriorarea fibrei vegetale. Concentraţiile optime pentru tratarea superficială a fibrelor cu
soluţii alcaline sunt cuprinse între 5 ÷ 7 %. Tratamentele chimice contribuie la crearea unei
interfeţe optime de legătură între fibră şi matricea organică, prin eliminarea materialelor de
depunere şi activarea suprafeţei fibrei.
În vederea obţinerii unor materiale compozite eficiente şi cu proprietăţi predictibile,
următoarele etape ale cercetării sunt orientate spre determinarea umidităţii fibrelor vegetale
provenite din deşeuri, a gradului de compactare, a densităţii dar şi al comportamentului termic
al acestora.
Umiditatea este o caracteristică a fibrelor vegetale, iar conţinutul de umiditate trebuie
determinat cu exactitate, pentru fiecare tip de fibră, un exces de umiditate putând conduce la
deteriorarea fibrei şi implicit a materialului care o conţine. Din studiile efectuate de noi,
rezultă că în condiţii normale, conţinutul de apă pentru diverse fibre vegetale agricole variază
între 9 şi 12 %. În ceea ce priveşte conţinutul de apă în rumeguşurile studiate de noi, acesta
este mai mic, fiind cuprins între 3 şi 4 %.
În caracterizarea fibrelor vegetale o atenţie particulară este acordată analizei
termogravimetrice, cu ajutorul căreia se determină variaţia de masa în funcţie de temperatură.
În cazul fibrelor de lemn, analiza termogravimetrică pentru fibrele tratate şi netratate a
ilustrat o pierdere de masă totală variind între 80% în cazul fibrelor netratate chimic şi între
69 şi 75% în cazul fibrelor tratate, pierderea fiind cu atât mai mică cu cât concentraţia soluţiei
alkaline utilizate este mai mare. De exemplu, în cazul în care rumeguşul a fost tratat cu
soluţie de KOH 10%, pierderea de masă totală determinată a fost de 69%87. Curbele TG şi
DTG înregistrate pe fibre de lemn netratate şi după diferite tratamente chimice (figura 32) cu
soluţii alcaline (2 % NaOH - curba 2, 5 % NaOH - curba 3, 5 % KOH - curba 4, 10 % KOH curba 5) arată că în intervalul de temperatură 25-150 ºC pierderile de masă nu depăşesc 5%.
Acestea coincid cu pierderile de apă de umiditate.

87

Iurian A. M., Perhaiţa I., Septelean R., Saponar A., Wood fibres characterization by THA analysis, Studia
UBB Chemia, 58, 2013, 141-149.
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a

b

Figura 32. Curbele TG (a) şi DTG (b) înregistrate pentru deşeurile din lemn netratate chimic şi respectiv după
tratarea alcalină.

În a doua etapă de degradare, în intervalul de temperatură de 150-300 ºC, se
înregistrează pierderi de masă de până la 30% ca urmare a degradării hemicelulozei şi apoi a
celulozei din fibre. Pierderile majore de masă se observă după 300 ºC când are loc
descompunerea ligninei88. Se observă că temperatura de descompunere scade pe măsură ce
concentraţia soluţiei alcaline utilizată pentru tratare creşte, acest lucru putând fi corelelat cu o
curăţire mai eficientă a fibrei şi implicit cu distrugerea interconexiunilor existente între părţile
constituente ale materiei vegetale.
Un studiu termogravimetric similar s-a realizat şi pentru fibrele vegetale provenite din
exploatările agricole. De exemplu, în cazul paielor de grâu netratate şi respective tratate cu
soluţii bazice de NAOH 5% şi KOH 10% (figura 33 redă spre exemplificare curbele de
analiză TG şi DTA şi DTG pentru paiele netratate (a) şi respective tratate cu soluţie de KOH
10% (b) ) pierderile de masă în intervalul de temperatură 25-150 ºC sunt de 5% pentru fibrele
netratate şi de 4 - 4,3 % pentru cele tratate.
A doua etapă de degradare se realizează în intervalul de temperatură 150-250 °C fiind
asociată cu degradarea hemicelulozei. După 300 °C se înregistrează piederi majore de masă
(figura 34), la fel ca şi în cazul rumeguşului, aceste pierderi fiind asociate cu degradarea
ligninei.

88

Kudo J., Yoshida E., J. Japan Wood Res., 1957, 3, 125.
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a

b
Figura 33. Curbele de analiză termogravimetrică TG (sus), analiză termică diferenţuală DTA (mijloc) şi analiză
termogravimetrică diferenţială DTG (jos) pentru paiele de grâu netratate (a) şi
tratate cu KOH 10% (b).

a

b

Figura 34. Curbele TG (a) şi DTG (b) redate comparativ pentru deşeurile din paie de grâu netratate chimic şi
respectiv după tratarea alcalină
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Studii similare s-au realizat şi pe alte tipuri de fibre vegetale (tulpini de porumb, coji
de seminţe) sau amestecuri, rezultatele fiind comparabile.
Pe lângă aceste aceste caracteristici, determinarea gradului de compactare (metoda
Walz) şi a densităţii materialului vegetal sunt de asemenea importante, aceste caracteristici
având influenţe asupra proprietăţilor materialelor compozite care le conţin.
Următoarea etapă o reprezintă proiectarea şi realizarea materialelor compozite.
Procedeul de obţinere este prin presare la cald sau formare manuală. Fluxul tehnologic
cuprinde următoarele etape: procurarea fibrelor vegetale, măcinarea, uscare, tratarea chimică
la suprafată cu soluţii alcaline, aplicarea răşinii întăritorului şi aditivului, amestecarea,
presarea la cald, sau formare manuală, polimerizarea, finisarea produsului. În timpul fluxului
tehnologic, se urmăresc cu atenţie parametrii de temperatură presiune şi timp, care diferă în
funcţie de natura fibrelor şi a matricei organice. Determinarea procentului masic şi volumic al
materialelor de armare din masa totală este un alt parametru important. Faza de proiectare şi
realizare a plăcilor de tip compozit utilizănd deşeuri de lemn cuprinde mai multe etape şi
anume: stabilirea formei, a dimensiunilor, a structurii şi a tehnologiei de fabricare.
În experimentele ştiinţifice efectuate s-au realizat plăci de tip compozit. Dimensiunea
matriţelor de formare a fost stabilită în aşa fel încât să se obţină plăcuţe cu dimensiuni
adecvate realizării unor epruvete utilizate în determinarea comportamentului mecanic al
noului material. În figura 35 este redată schema plăcii şi cea de decupare a epruvetelor pentru
încovoiere (B), pentru tracţiune (I), pentru umflare în grosime (Q), pentru masa volumică (D).
Amplasarea epruvetelor se realizează astfel încât materialul să poată fi caracterizat atât în
zona de mijloc cât şi pe contur. Croirea s-a realizat prin adaptarea standardului SR EN 326-1
aplicat plăcilor pe bază de lemn89. Matriţele utilizate pentru realizarea plăcilor sunt
confecţionate din oţel OL 50.

Figura 35. Schema plăcii formate şi de decupare a epruvetelor
89

Ray, D., Sarkar, B. K., Rana, A. K., Bose, N. R., The mechanical properties of Vinylester resin matrix
composites reinforced with alkali-treated jute fibres. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing
2001; 32(1):119-127.
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Stabilirea reţetelor reprezintă o altă etapă importantă în obţinerea de noi materiale. În
funcţie de procentul de fibre vegetale adăugat, noile materiale prezintă rezintenţă mecanică
îmbunătăţită sau proprietăţi hidro-, fono- sau termoizolante. Majoritatea plăcilor compozite sau realizat utilizând răşina poliesterică ortoftalică ecologică de tip Lerpol TIX 3603
amestecată cu volume diferite de fibră vegetală. Participaţia volumică a fibrelor a fost
cuprinsă, în majoritatea cazurilor, între 85 % şi 60 %. În realizarea plăcilor s-a urmărit
reducerea canţităţii de răşină poliesterică nesaturată fără a afecta proprietăţile fizico-mecanice
a noilor materiale. Se constată că în cazul materialelor realizate cu fibre tratate cu soluţii
alcaline procesul de polimerizare este ridicat şi în cazul folosirii unor cantităţi mici de răşină.
În figura 36 sunt redate imaginile unor plăci de tip compozit care conţin fibre
vegetale, formate prin procedeul de presare la rece.

Paie de grâu netratate – raşină

Paie de grâu tratate cu NAOH
5% - răsină

Paie de orz tratate cu NaOH
2 % - răşină

Paie de grâu şi tulpini de porumb
tratate cu NaOH 5 % - răşină

Tulpini de floarea-soarelui tratate
cu NaOH 5 % - răşină

Rumeguş de foioase-răşinoase
tratat cu NaOH 5% - răşină

Rumeguş de foioase-răşinoase tratat
cu KOH 5 % - răşină

Cherestea din stejar tratat cu
NaOH 7 % - răşină

Făină de lemn degranulaţia 0,16
µm netratată - răşină

Figura 36. Imagini ale unor plăci de tip compozit din fibre vegetale şi răşină poliesterică nesaturată.
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Caracterizarea morfologică a materialelor de tip compozit a fost realizată cu ajutorul
microscopiei SEM. Din analiza SEM se poate observa o acoperire completă a fibrelor
vegetale cu răşină, atât în cazul utilizării deşeurilor din lemn cât şi a altor fibre vegetale.
Figura 37 prezintă imagini SEM a placilor de tip compozit armate cu deşeuri din lemn. Din
aceste imagini se observă acoperirea completă a materialului de armare cu răşina.
Comportamentul termic pentru dintre plăcile realizate a fost efectuat, urmănd ca acest
studiu să fie completat în viitor.

Figura 37. Imagini SEM ale plăcilor de tip compozit cu deşeuri din lemn.

În cazul plăcilor armate cu fibre din lemn, analiza termogravimetrică ilustrează
degradarea specifică compoziţiei (figura 38), indicând o corelare între creşterea concentraţiei
soluţiei alcaline de tratare şi stabilitatea materialului compozit. Cu cât concentraţia soluţiei de
tratare este mai mare cu atât creşte şi stabilitatea materialului compozit, acest lucru putând fi
explicat prin interacţiuni de interfaţă fibră-matrice mai puternice. Prin urmare tratamentul
alcalin nu doar curăţă suprafaţa fibrei ci şi activează grupările funcţionale de la suprafaţă,
mărind capacitatea de conexiune la răşină.
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Figura 38. Curbele TG (a) şi DTG (b) redate comparativ pentru plăci de tip compozit pe bază de deşeuri din
lemn (6 - lemn netratat –răsină; 7 – lemn tratat cu soluţie 5 % KOH – răsină; 8 - lemn tratat cu soluţie
10 % KOH – răşină)

Pentru toate tipurile de material, caracterizarea fizico-mecanică a urmărit determinarea
umidităţii şi a comportamentului plăcilor în mediu umed, determinarea densităţii,
determinarea rezistenţei la tracţiune perpendiculară şi la smulgerea şuruburilor, determinarea
comportamentului la compresiune, a rezistenţei la încovoiere, etc. Determinarea umidităţii
acestor materiale se realizează conform SR EN 322:199690. Experimentele realizate până în
prezent demonstrează că, pentru plăcile obţinute, gradul de umiditate este influenţat de mai
mulţi factori, printre care: dimensiunea fibrelor, tipul de tratament superficial aplicat,
procentul fibră-răsină. Analiza gradului de umiditate pentru astfel de materiale este în curs de
desfăşurare.
Pentru determinarea densităţii noilor materiale se utilizează standardul SR EN
91

323:96 . Comparând rezultatele preliminare obţinute pentru noile plăci cu fibre de lemn cu
cele pentru plăci OSB produse în România (Kronospan Cehia), se constată că acestea au
valori comparabile. Aşa cum era de aşteptat, se observă o densitate mai ridicată în cazul
plăcilor realizate din pudră de lemn comparativ cu cele realizate din fibre cu granulaţii mai
mari. De asemenea se observă o creştere a densităţii cu creşterea concentraţiei tratamentului
alcalin aplicat fibrelor de lemn. Pentru celelalte tipuri de plăci, valoarea densităţilor depinde
de natura fibrei utilizate, cantitatea de fibră şi tratamentul de suprafaţă aplicat.
In determinarea rezistenţei la tracţiune perpendiculară s-a utilizat SR EN 319:199692,
valoarea admisă de standard este de 0,30 N/mm2 iar epruvetele supuse încercării au lungimea
nominală de 50 ± 1 mm. Aparatul de încercat utilizat este unul de tip IMAL.
90

***. SR EN 322:1996 - Plăci pe bază de lemn. Determinare a umidităţii.
***. SR EN 323:96 - Plăci pe bază de lemn. Determinarea masei volumice.
92
***. SR EN 319:96 - Plăci de aşchii şi plăci de fibre. Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendiculară pe
feţele panoului.
91
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Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe planul plăcii ft1 se calculează cu relaţia:

în care:
Fmax – forţa de rupere [N]
a, b, – lungimea şi lăţimea epruvetei [mm]
ft1 se măsoară în N/mm2 şi exprimă cu două zecimale.
Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţele panoului este media rezultatelor
obţinute pe epruvetele prelevate în aceeaşi placă şi rezultatul se exprimă în N/mm2, cu două
zecimale.
Rezultatele preliminare indică rezistenţă la tracţiune mai slabă în cazul plăcilor cu
fibre vegetale de dimensiuni mari (tulpini de floarea soarelui, fibre de lemn de dimensiuni
mari) iar materialele cu fibre vegetale de dimensiuni mici sau cele tratate chimic prezintă un
comportament mai bun. De exemplu în cazul plăcii armate cu pudră de lemn, rezistenţa la
tracţiune a fost ridicată (2,37 N/mm2), iar în cazul fibrelor tratate cu soluţii alcaline rezistenţa
la tracţiune perpendiculară se încadrează în intervalul 1, 98 – 1 N/mm2, în funcţie de
dimensiunea şi natura fibrelor şi de concentraţia soluţiei alcaline utilizată la tratarea fibrelor.
Aceste rezultate au fost diseminate parţial.
Determinarea rezistenţei la smulgerea şurubului s-a realizat după procedura descrisă
în literatură, utilizănd o maşină de încercări statice de clasă I de precizie. Experimentele
realizate până în prezent arată că în acest caz influenţa compoziţiei asupra comportamentului
sunt corelată direct cu tipul şi cantitatea de răşină şi mai puţin cu natura fibrei, dimensiunea ei
sau tipul de tratament aplicat. Datele obţinute până în prezent sunt comparabile cu cele
raportate în literatură93.
În tabelul 6 sunt redate valorile pentru rezistenţa la tracţiune perpendiculară şi la
smulgerea şurubului, obţinute pentru plăcile prezentate în figura 36.

93

***, Mantanis, G., Nakos, P., Berns, J., Rigal, L.: Turning Agricultural Straw Residues Into Value-Added
Composite Products: A New Environmetally Friendly Technology, Source Marlit Ltd., 2000.
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Tabelul 6. Proprietăţile mecanice determinate pentru plăcile ilustrate în figura 36.
Tip placa

Rezistenţa la
Compresiune
[N/mm2]

Rezistenţa la
Încovoiere
[N/mm2]

Rezistenţa la
tracţiune
[N/mm2]

Paie de grâu netratate – raşină
Paie de grâu tratate cu NAOH 5%
- răsină
Paie de orz tratate cu NaOH 2 % răşină
Paie de grâu şi tulpini de porumb
tratate cu NaOH 5 % - răşină
Tulpini de floarea-soarelui tratate
cu NaOH 5 % - răşină
Rumeguş de foioase-răşinoase
tratat cu NaOH 5% - răşină
Rumeguş de foioase-răşinoase
tratat cu KOH 5 % - răşină
Cherestea din stejar tratat cu
NaOH 7 % -răşină
Făină de lemn degranulaţia 0,16
µm netratată –răşină

7,95
7,39

14,01
15,14

1,01
0,88

4,31

1,07

0,12

3,83

3,64

0,17

4,92

0,97

0,08

11,72

4,54

0.89

3,84

7,92

1.63

6,88

3,53

1.4

0,57

28,10

2.37

Rezistenţa la încovoiere s-a determinat sub acţiunea unei forţe de încovoiere în trei
puncte. Procedura se efectuează conform standardului SR EN 310:199694 care admite o
valoare de standard a forţei de 18 N/mm2. Acestă încercare permite determinarea deformării
materialului sub sarcină. Pentru realizarea procedurii s-a utilizat o maşină de încercări
universale de 5 tone seria 1213/31/1963. Dimensiunile epruvetelor se măsoară conform PTE
–09/23.01 (lungimea şi lăţimea) şi PTE 09/23.02. (grosimea) respectiv conform PTE09/23.14 cu o exactitate de ±1%. Câteva din rezultatele obţinute sunt redate în tabelul 6. Din
analiza datelor se constată că rezistenţa la încovoiere depinde de dimensiunea şi natura
fibrelor utilizate.
Rezistenţa la compresiune s-a determinat conform standardelor SR EN 1926:200795 şi
SR EN 1926:200796. Măsurătorile s-au efectuat cu o maşina universală pentru încercarea
statică a materialelor, seria 1213/31/1963 de 5 tone. Rezultatele se determină ca valori medii
ale măsurărilor care trebuie exprimate cu trei cifre semnificative. Deformaţia relativă
reprezintă raportul (%) între reducerea grosimii epruvetei şi grosimea sa iniţială d0, măsurată
în direcţia încărcării. Rezistenţa la compresiune σm reprezintă raportul între forţa maximă de
compresiune, Fm, atinsă la punctul de inflexiune sau la rupere şi aria iniţială a secţiunii
transversale a epruvetei, atunci când deformaţia relativă ε este mai mică de 10 %. Efortul de

94

***, Standardul SR EN 310:96, Plăci pe bază de lemn. Determinarea rezistenţei la încovoiere şi modului de
elasticitate la încovoiere.
95
***, Standardul SR EN 1926:2007, Determinarea rezistenţei la compresiune
96
***, Standardul SR EN 1926:2007 Determinarea rezistenţei la compresiune, la o valoare a forţei admisă de
standard de 50 N/mm2
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compresiune la o deformare relativă de 10 %, σ10 reprezintă raportul între forţa de
compresiune F10, la o deformaţie relativă de 10 % şi aria iniţială a secţiunii transversale a
epruvetei, pentru produsele ce prezintă o deformaţie relativă de 10 % înainte de a atinge
punctul de curgere sau de rupere. Modulul de elasticitate la compresiune E este definit ca
fiind raportul între efortul de compresiune şi deformaţia relativă corespunzătoare de sub
limita de proporţionalitate pe curba F – x, adică în domeniul linear .
Rezistenţa la compresiune se calculează utilizând formulele:

unde:
Fm – forţa maximă [N]
A0 – aria iniţială a secţiunii transversale a epruvetei [mm2]
Deformaţia relativă se determină cu ajutorul formulei

unde:
Xm – deplasarea corespunzătoare forţei maxime atinse [mm];
D0 – grosimea iniţială a epruvetei [mm].
Pentru calculul deformaţiei relative se măsoară toate deplasările pornind de la punctul
de deformaţie zero corespunzător pentru Fp = 250±10 Pa.
Efortul de compresiune la o deplasare relativă de 10 % se calculează după formula:

unde:
F10 - forţa corespunzătoare unei deformaţii relative de 10 % [N].
Modulul de elasticitate la compresiune se calculează utilizând relaţia:
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,
unde:
Fe - forţa, la sfârşitul zonei de elasticitate convenţionale (partea rectilinie bine definită
a curbei forţă – deplasare), [N];
Xe - deplasarea corespunzătoare la Fe, [mm].
Dacă nu există o parte rectilinie bine definită a curbei forţă - deplasare sau dacă
“punctul de deformaţie zero” obţinut prezintă o valoare negativă, nu se poate utiliza această
procedură. În acest caz punctul de deformaţie zero trebuie să fie deformaţia corespunzătoare
la un efort de 250±10 Pa.
Încercările mecanice efectuate în vederea determinării rezistenţei la compresiune au
demonstrat calităţi bune ale acestor materiale şi din acest punct de vedere. Câteva rezultate
sunt redate în tabelul 6. Testele efectuate până în prezent arată că cea mai bună rezistenţă la
compresiune o au plăcile cu fibre scurte. Proprietăţile mecanice ale acestor materiale sunt în
curs de investigare, rezultatele prezentate fiind partial nepublicate.
Proprietăţilor fizico-mecanice determinate experimental pentru tipurile de materiale
compozite prezentate sunt influenţate de mai mulţi parametrii cum ar fi: proporţiile de materii
prime folosite, natura şi dimensiunea fibrelor vegetale utilizate, gradul lor de umiditate,
densitatea plăcilor, calitatea interfeţei fibră-matrice, tratamentele alcaline aplicate, tipul şi
cantitatea de răşină etc. Din rezultatele obţinute până în prezent rezută faptul că tratamentele
alcaline aplicate fibrelor vegetate îmbunătăţesc calităţile materialelor de tip compozit
obţinute.
Tema materialelor de tip compozit armate cu fibre vegetale a fost abordată şi în cadrul
a două teze de doctorat, la a căror încadrare am contribuit.
Domeniul, descris mai sus, este unul vast şi prezintă posibilităţi de abordare
generoase. Fibrele naturale reciclate prezintă numeroase avantaje, cum ar fi costuri mici,
provin din surse regenerabile, au propiretăţi fizico-mecanice adecvate pentru utilizarea în
obţinerea de materiale ecologice cu aplicaţii multiple.
Publicaţiile care prezintă rezultatele parţiale obţinute până la această dată, în domeniul
materialelor compozite utilizănd ca şi material de armare fibrele naturale reciclate sunt redate
în continuare şi trecute în lista de publicaţii completă a autorului, iar proiectele şi contractele
de cercetare care au făcut posibilă realizarea acestor cercetări vor fi prezentate în secţiunea
realizări academic şi profesionale şi vor fi redate în anexă. Acestă tematică este una extrem de
promiţătoare, atât din punct de vedere al cunoştinţelor fundamentale, dar mai ales din punct
de vedere aplicativ oferind posibilităţi de cercetare vaste şi de actualitate.
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Publicaţii apărute pe tematica materialelor compozite utilizănd ca şi material de
armare fibrele naturale reciclate
Articole apărute în reviste cu factor de impact

1.

Nemeş, O., Chiper, A.M., Rus, A.R., Soporan, V.F., Tătaru, O., Bere, P., New

composite materials plates from vegetal fibres, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,
Volume 55, special issue 3, pp. 101-108, 2010.
2.

Popița, G.E., Roşu, C., Manciula, D., Corbu, O., Popovici, A., Nemeş, O., Sandu,

A.V., Proorocu, M., Dan, S.B., Industrial Tanned Leather Waste Embedded in Modern
Composite Materials, Materiale Plastice Volume: 53 Issue: 2 Pages: 308-311,2016.
Articole apărute în reviste indexate în baze de date înternaţionale:

3.

Chiper, A.M., Nemeş, O., Rus, A.R., Soporan, V.F., Factors which affects the wood-

flour composite plates properties: a review,: A Review, Buletinul Ştiinţific al Universităţii de
Nord din Baia Mare Seria D Exploatări Miniere Prepararea Substanţelor Minerale Utile
Metalurgie Neferoasă Geologie şi Ingineria Mediului, volumul XXV nr.1, Editura
Universităţi de Nord Baia-Mare, pp. 125, 2011.
4.

Rus, A.R., Chiper, A.M., Nemeş, O., Soporan, V.F. Chemical Treatments of Natural

Fiber used to Obtain Fiberboard: A Review, Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Nord din
Baia Mare Seria D Exploatări Miniere Prepararea Substanţelor Minerale Utile Metalurgie
Neferoasă Geologie şi Ingineria Mediului, volumul XXV nr.1, Editura Universităţi de Nord
Baia-Mare, pp. 111, 2011.
Reviste naţionale

1.

Nemeş, O., Wood fibers surface quality influence on new materials properties, Acta

Technica Napocensis, Series: Environmental Engineering and Sustainable Development
Entrepreneurship, Vol. 1, No. 2, ISSN – 2284-743X; ISSN-L – 2284-743X, pp. 69 – 76.
Prezentări în conferinţe internaţionale cu comitet de recenzie

Desfaşurare în străinătate
1.

Chiper, A.M., Nemeş, O., Soporan, V.F., Rus, A.R., Wood fiber characterization for

composite plates, International Conference 16th Building Services, Mechanical and Building
Industry Days, 14 – 15 octombrie 2010, Debrecen, Ungaria, pp. 245 – 252, 2010, ISBN 978–
963–473–423–9.
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2.

Rus, A.R., Nemeş, O., Soporan, V.F., Chiper, A.M., The use of agricultural wastes for

fiberboards, International Conference 16th Building Services, Mechanical and Building
Industry Days, 14 – 15 octombrie 2010, Debrecen, Ungaria, pp. 245 – 250, 2010, ISBN 978–
963–473–423–9.
Desfăşurate în ţară
1.

Rus, A.R., Nemeş, O., Soporan, V.F., Chiper, A.M., Agricultural waste recycling in

composite materials plates, 3rd International Conference Advanced Composite Materials
Engineering COMAT 2010, 27 – 29 October 2010, Brasov, Romania, vol.2, pp 217 – 220,
2010, ISSN 1844–9336.
2.

Chiper, A.M., Nemeş, O., Soporan, V.F., Rus, A.R., Composite plates from wood-

flour, 3rd International Conference Advanced Composite Materials Engineering COMAT
2010, 27 – 29 October 2010, Braşov, Romania, vol.1, pp. 155-158, ISSN 1844–9336.
3.

Nemeş, O., Marcu, T., Iurian, A.M., Popa, C., Fibre surface influence on composites

mechanical properties, 8th International Conference on Materials Science and Engineering –
BRAMAT 2012, 28 february – 2 march, 2013, Braşov, Romania

Obţinerea şi caracterizarea unor materiale compozite utilizănd ca material de armare
fibrele sintetice reciclate sau ambalajele multistrat, etc.

În cadrul acestui paragraph voi prezenta contribuţiile proprii în domeniul materialelor
compozite armate cu fibre sintetice reciclate.
Noi materiale conţinănd ca si material de armare cauciucul reciclat

Acestă direcţie a început să prindă contur cu primele studii asupra materialelor de tip
compozit armate cu fibră de sticlă şi adaus de cauciuc reciclat. Primele cercetări în acestă
direcţie le-am început în cadrul unor scurte stagii de cercetare în laboratoarele colaboratorilor
de la INSA Toulouse. Studiul a urmărit influenţa particulelor elastomerice asupra
proprietătilor mecanice ale materialelor compozite relizate, integrându-se în noile strategii de
protecţie a mediului. Procedeele de obţinere utilizate au fost: prin impregnare, respectiv
impregnare manuală a impregnatelor laminate şi procedeul prin infuzie. Prin procedeul de
impregnare s-au realizat materiale cu conţinut de cauciuc diferit, de la 10% la 40%. Prin
procedeul de infuzie transferul răşinii printre granulele de cauciuc (obţinute prin măcinare
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criogenică) se realizează cu ajutorul unei pompe de vid. Acestă tehnică relativ ieftină face
posibilă utilizarea unei matrici flexibile (poliamidă sau PVC) asigurând în acelaşi timp
compactarea necesară şi menţinerea în formă. Schema procesului de infuzie este redată în
figura 3997.

Figura 39. Schema procesului de infuzie

Acest procedeu este avantajos în cazul seriilor mici, deoarece face posibilă
vizualizarea fluxului de polimer şi redă imobilizarea particulelor de cauciuc în timpul
injectării fazei.
În vederea evaluării influenţei particulelor de cauciuc asupra proprietăţilor mecanice
şi a caracterului laminar s-au realizat o serie de teste, pentru plăci conţinând 10, 20 şi
respectiv 30 % cauciuc, iar proprietăţile acestor materiale au fost comparate cu cele ale
materialului fără adaus de cauciuc. Proprietăţile mecanice obţinute sunt redate în tabelul 7.
Tabelul 7. Proprietăţile mecanice ale plăcilor tip compozit

* datele sunt preluate din referinţa 97

97

Nemeş, O., Lachaud, F., Piquet, R., Soporan, V.-F., Tătaru, O., The waste rubber used to improve the
properties of composite materials, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Chemia, Volume 53, Issue 3, pp. 25-30, 2008
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Rezultatele acestor studii au fost mai mult decăt promiţătoare, cele mai relevante fiind
cele referitoare la rezistenţa la rupere. Cu cât cantitatea de cauciuc creşte cu atât rezistenţa la
rupere scade. Prezenţa particulelor de cauciuc în material îi conferă acestuia proprietăţi fizicomecanice şi termo- şi hidro- îmbunătăţite, oferind materialului rezistenţa la ciclurile periodice
de răcire-incălzire şi reduce apreciabil densitatea materialului. Altfel, aceste studii propun o
metodă eficientă şi prietenoasă cu mediul de reciclare a deşeurilor provenite din anvelopele
uzate.
Materiale de tip compozit pe bază de fibre de sticle reciclate

Pornind de la idea că depozitarea deşeurilor provenite din materialele compozite
reprezintă o problemă, considerăm că reciclarea acestora prin utilizarea lor în obţinerea de noi
materiale de tip compozit reprezintă o soluţie. Utilizând fibre de sticlă reciclate am realizat
noi materiale pentru care am determinat proprietăţile fizico-mecanice.
Deşi într-o primă aproximaţie deşeurile provenite din materiale compozite par
neinteresante din punct de vedere al reciclării, prin măcinarea lor se poate obţine un material
bogat în fibre de sticle care poate fi apoi utilizat în obţinerea unor noi materiale de tip
compozit. Pentru acestă clasă de materiale s-au utilizat pe lângă fibrele de sticlă reciclate,
răşini poliesterice, gel coat şi nisip. S-au realizat mai multe amestecuri, cele care s-au dovedit
a corespunde din punct de vedere al proprietăţilor mecanice sunt cele cu conţinut de fibră de
sticlă reciclată de 30-35%, nisip între 45-50%, răşină 15 % şi gel coat 5%. Tehnologia de
obţinere în acest caz este de amestecare manuală şi copresiune, obţinându-se materialele în
formă cubică.
Structurile realizate au fost investigate prin microscopie optică. Analiza morfologică
evidenţiază coeziunea dintre fibrele monofilamentare şi răşina poliesterică. Analiza
morfologică pe suprafaţa de rupere evidenţiază de asemene faptul că alături de fibrele
monofilamentare, particulele de nisip sunt impregnate în matricea organică. Aceste materiale
prezintă proprietăţi mecanice bune şi o bună rezistenţă la temperaturi scăzute.
Recent, am demarat studiul unor noi matriale compozite ce conţin fibre de sticle
reciclate, în amestec cu polimetilena metacrilată (PMMA) cu sau fără adaus de pulbere de
cauciuc, PET sau rumeguş. Acest studiu permite reciclarea deşeurilor de tip compozit
provenite din procesul de fabricaţie a unor obiecte sanitare.
Fluxul tehnologic este conceput doar din cinci etape: măcinare, dozare, amestecare,
termoformare și răcire. Fiecare etapă în parte prezintă parametrii de care se țin cont atât în
proiectarea instalației cât și la producerea plăcilor. Se pot obține plăci de PMMA în amestec
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cu fibră de sticlă cu aceea și grosime, dar cu proprietăți mai bune de cât a OSB-ului.
Materialul realizat de noi are o densitate mai mică decât placa de OSB, rezistență mai mare și
este impermeabil. Plăcile din PMMA cu fibre de stică sunt impermeabile, astfel ele rezistă la
mediile agresive precum apa, ele putând fi depozitate oriunde deoarece nu își vor modifica
structura și proprietățile.
Etapele parcurse în obţinerea acestor materiale sunt similare cu cele pentru obţinerea
plăcilor armate cu fibre vegetale: determinarea proprietăţilor fizico-mecanice ale fibrelor,
determinarea gradului de umiditate al materialelor utilizate, determinarea gradului de
compactare şi a densităţii şi determinarea compatibilităţii fizico-chimice între componenţii
compozitului (punctele de topire, capacitatea de deformare, temperatura de dilatare,
funcţionalizarea la suprafaţă etc). Stabilirea reţetelor optime constituie un alt aspect
importanta, alături de procedeul de obţinere. În acest caz se utilizează presarea la cald, matriţa
de formare fiind prezentată în figura 40.

Figura 40. Matriţa utilizată în obţinerea plăcilor de tip compozit prin procedeul presare la cald şi la presiune şi
o placă realizată din PMMA în amestec cu fibră de sticlă.

Matriţa prezentată în figura 40 are în componenţă două plăci din aluminiu concepute
cu rezistențeelectrice în interior care încălzesc matrița, acestea fiind conectate la curent și se
montează în interiorul cilindrului prin părțile laterale. Pe exterior prezintă patru termocuple
utilizate pentru masurarea temperaturii, acestea find conectate la un regulator de temperatură.
Termocupla se compune din două fire din metale diferite, numite termoelectrozi, sudate la un
capăt. Celelalte două capete ale termocuplului, numite libere, se leagă prin conductoarele de
legătură la aparatul electric pentru măsurarea forței termoelectromotoare. Matrița are și un
termostat, care servește la reglarea și menținerea unei temperaturi constante.
Un alt procedeu utilizat presupune preîncălzirea materialului în etuvă şi turnarea în
matriţa de formare. Amestecul de fibră şi răşină cu sau fără umplutură, preîncălzit la
temperatura de înmuiere a PMMA, se introduce în matriţă. Procedeul este avantajos, deoarece
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reduce consumul de energie şi reduce timpul de formare al panourilor. Prin ambele metode se
obţin panouri fără goluri sau defecte de suprafaţă. În figura 41 sunt redate imaginile unor
plăci de tip compozit formate din amestecuri PMMA cu fibră de sticlă reciclată cu sau fără
adaus de cauciuc reciclat, în diferite proporţii.
Studii preliminare privind proprietăţile mecanice ale noilor materiale au fost deja
efectuate, ele urmând a fi definitivate şi publicate. Astfel, au fost realizate câteva încercări
pentru determinarea rezistenţei la încovoiere şi tracţiune. Rezultatul acestor încercări sunt
promiţătoate. În plus prezintă elasticitate, nu prezintă umflare la umezeală, nu sunt
inflamabile, prezintă etansare bună la acoperire, greutate mică, durată de viaţă ridicată. Pot fi
utilizate la rigidizarea şi consolidarea structurilor. Necesită costuri scăzute de producţie.

Figura 41. Piese de tip compozit din amestec de PMMA cu fibre de sticlă reciclate, cu sau fără adaus
de cauciuc (în diferite proporţii)

Aceste materiale fac subiectul unui contract cu industria cu titlul „Elaborarea unei
tehnologii de refolosire a deşeurilor rezultate din procesul de fabricare al căzilor şi al
produselor din PAFS”, Beneficiar: S.C. FibrexCo S.R.L., Crasna.
Materiale de tip compozit pe bază de ambalaje multistrat

În cele ce urmează se prezintă studiile asupra materialelor compozite pe bază de
deşeuri de ambalaje multistrat. Aceste materiale combină răşina cu amestecul provenit de la
măcinarea ambalajelor multistrat: aluminiu, hârtie, polietilenă tereftalată. Metoda de lucru şi
procedeele de formare sunt identice cu cele pentru materialele din PMMA cu fibre de sticle şi

66

Ovidiu Nemeş

Teză de abilitare

adaus de cauciuc sau rumegus. Reţetele elaborate pentru aceste materiale conţin fie numai
materiale provenite din ambalajele multistrat fără adaus de răşină polietilenică fie amestecuri
ce conţin material de armare şi polietilenă în raporte masice diferite, de la 6:1 la 1:1. Pentru
determinarea procedurii optime de formare, au fost realizate experiente în care compoziţia
amestecului a rămas nemodificată, modificându-se doar parametrii fizici presiue şi/sau
temperatura. Figura 42 prezintă o parte din plăcile obţinute prin reciclarea ambalajului
multistrat amestecat cu polietilenă în diferite proporţii, iar figura 43 redă variaţia temperaturii
în timpul procesului de formare pentru plăcile din figura 42 .

Figura 42. Plăci de tip compozit conţinând material de almare provenit din amblajele multistrat reciclate a)
fără adaus de polietilenă, b) în raport material de armare:polietilenă 6:1, c) în raport material de
armare:polietilenă: PET 1:0.2:1.

Figura 43. Variaţia temperaturii în timpul procesului de formare pentru plăcile reprezentate în figura 43

Figurile 42 şi 43 au fost preluate din articolul publicat în revista Studia Chemia în anul
200898. Publicaţiile rezultate în urma acestor cercetări sunt redate în continuare şi sunt trecute
în lista completă de publicaţii prezentată în anexă.

98

Gomboş, A. M., Nemeş, O., Soporan, V.-F., Vescan, A., Toward new composite materials starting from multilayer wastes, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, Volume 53, Issue 3, pp. 81-86, 2008.
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Publicaţii apărute pe tematica materialelor compozite utilizănd ca şi material de armare
fibrele sintetice reciclate
Articole apărute în reviste cu factor de impact

Nemeş, O., Lachaud, F., Piquet, R., Soporan, V.-F., Tătaru, O., The waste rubber used
to improve the properties of composite materials, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Chemia,
Volume 53, Issue 3, pp. 25-30, 2008
Gomboş, A. M., Nemeş, O., Soporan, V.-F., Vescan, A., Toward new composite
materials starting from multi-layer wastes, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,
Volume 53, Issue 3, pp. 81-86, 2008.
Sabǎu, E., Bâlc, N., Bere, P., Nemeş, O., New materials from waste glass fibre, Studia
Universitatis Babes-Bolyai Chemia, Volume: 57, Issue: 4, pp. 201-208, 2012
Articole apărute în reviste indexate în baze de date înternaţionale:

Bere, P., Berce, P., Nemeş, O., Sabǎu, E., Research regarding the mechanical
characteristics of carbon/epoxy composites, Academic Journal of Manufacturing Engineering
9 (3) , pp. 26-31.
Prezentări în conferinţe internaţionale cu comitet de recenzie

Desfăşurate în ţară
Nemeş, O., Lachaud, F., Piquet, R., Soporan, V.F., The waste rubber. A way allowing
to improve the composite materials, BIOREMED 2007, 20-22 september 2007, Cluj-Napoca,
Romania. Conferinţă invitată.
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Obţinerea şi caracterizarea unor materiale compozite utilizănd ca şi material de armare
amestec de fibrele vegetale şi sintetice reciclate

In acest paragraf sunt prezentate succint proprietătile unor noi materiale de tip
compozit armate cu amestec de fibre vegetale şi sintetice reciclate. Considerând rezultatele
obţinute pentru cazul materialelor compozite cu fibre de armare vegetale reciclate sau a celor
cu material sintetic de armare reciclat, noi materiale de tip compozit armate cu fibre vegetale
şi sintetice reciclate au fost realizate, în cadrul grupului de cercetare, in colaborare cu colegi
din departament. In acest caz matricea organică este constituită din răsină poliuretanică iar ca
material de armare s-au utilizat diferite tipuri de amestecuri de rumeguş de brad şi pudră de
cauciuc reciclat. Procedeul de obţinere şi reţetele acestor materiale fac subiectul unui brevet
de invenţie, prezentat in anexa lucrarii, la lista de publicatii. Procedeul constă în amestecarea
componenţilor de armare cu spuma poliuretanică la temperatura camerei. Amestecul rezultat
se toarnă rapid în matriţa cu capac unde se lasă timp de 30-40 de minute pentru definitivarea
reacţiei de polimerizare, după care placa formată se extrage din matriţă. Materialele obţinute
au fost caracterizate morfologic cu ajutorul microscopiei SEM (figura 44).

Figura 44. Imagini SEM ale materialului realizat din rumeguş şi spumă poliuretanică (a: 25% SPU, b: 30%
SPU). Imaginile au fost preluate din brevetul de invenţie, prezentat la sfârşitul subcapitolului şi în anexă.

Comportametul termic a acestor materiale a fost determinat din analiza
termogravimetrică realizată atât pe materiile prime utilizate cât şi pe noile materiale
compozite.
În figura 45 se prezintă curbele TG (a) şi DTG (b) înregistrate pentru materiile de
pornire şi materialele nou formate.
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a

b
Figura 45. Curbele TG (a) şi DTG (b) pentru materialele compozite de tip rumeguş:cauciuc:SPU

Materialele compozite pe bază de rumeguş reciclat, pulbere de cauciuc reciclată şi
spumă poliuretanică au capacităţi fonoabsorbante excelente, care cresc odată cu grosimea
plăcii. Coeficientul de absorbţie acustică creşte odată cu creşterea cantităţii de laint din
material.

S-a

determinat

influenţa

materialului

de

armare

asupra

proprietăţilor

fonoabsorbante. La frecveţe mai mici de 400 de Hz toate probele au valori apropiate
indiferent de procentul rumeguş:cauciuc:SPU. În intervalul 400 Hz – 1,6 KHz materialul
realizat din particule de cauciuc are proprietăţi fonoabsorbante mai bune în timp ce la
frecvenţe mai mari, materialele cu conţinut de rumeguş sunt mai eficiente.
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Se poate concluziona că procentul de SPU din material influenţază proprietăţile
fonoabsorbante doar în cazul compozitelor cu conţinut de rumeguş. La frecvenţe joase cele
mai eficiente materiale sunt cele cu cauciuc, în timp ce la frecvenţe înalte proprietăţi
fonoabsorbante mai bune prezintă materialele pe bază de rumegus.
Rezultatele complete obţinute au fost publicate în 2 articole şi un brevet, redate în cele
ce urmează şi în lista de publicaţii de la sfârşitul prezentei lucrări.

Publicaţii apărute pe tematica materialelor composite fonoabsorbante
Brevete

Procedeu de obţinere a unui material compozit fonoabsorbant, Autori: Tiuc A. E.,
Rusu T., Nemeş O., Număr brevet: RO129228-A0; RO129228-B1.
Articole apărute în reviste cu factor de impact

Tiuc, A.B., Rusu, T., Ionescu, S., Nemeş, O., Determinarea Proprietǎţilor
Fonoabsorbante Ale Unor Noi Materiale Compozite Realizate Din Deşeuri | [Determination
of the sound absorption properties of some new composite materials obtained from wastes],
Revista Romana de Materiale/ Romanian Journal of Materials 42 (4), pp. 405-414, 2012.
Tiuc, A.E., Nemeş, O., Perhaiţa, I., Vermeşan, H., Gabor, T., Dan, V., Thermal
behaviour of polyurethane matrix composite materials, Studia Universitatis Babes-Bolyai
Chemia Issue 2, pp. 169-176, 2015
Elaborarea de noi procedee şi dispozitive ecologice de obţinere a materialelor compozite.

Procedeele tradiţionale de obţinere a materialelor compozite, aşa cum a rezultat şi din
prezentarea anteriară, sunt formarea manuală, formarea prin transfer de răşină, formarea prin
proiecţie simultană, formarea prin presare, formarea prin vacumare cu sac de vid, laminarea
continuă etc. Toate aceste procedee precum şi altele utilizate prezintă avantaje şi dezavantaje.
Este important să găsim procedeul potrivit pentru tipul de material pe care dorim să îl
realizăm. Pe parcursul ultimilor ani, realizarea de procedee adecvate tipurilor de materiale
obţinute a fost una din preocupările mele. Trebuie menţionat faptul că studiile realizate în
perioada doctoratului la INSA Toulouse mi-au fost utile nu numai în realizarea de modele
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matematice pentru diferite tipuri de asamblări dar şi în activitţile de concepţie şi fabricaţie a
materialelor compozite.
O serie din procedeele de obţinere pe care le-am realizat singur sau în colaborare cu
grupul de cercetare au fost deja prezentate în capitolele anterioare, o alta urmând să fie
prezentate în continuare.
Un procedeu de formare a materialelor compozite, brevetat împreună cu colegi cu
preocupări ştiinţifice similare constă în obţinerea plăcilor din materiale compozite polimerice
armate cu fibre prin depunerea materialului de armare împreună cu matricea organică în stare
nepolimerizată pe o matriţă plană şi acoperirea lui cu un material plastic. La presarea
materialului cu un dispozitiv, surplusul de răşină se va elimina pe marginea matriţei
formându-se în interior o presiune de vacuum fără utilizare unei pompe de vid, prin
micşorarea volumului mterialului compozit. Etanşarea marginilor dintre folie şi matriţă se
realizează cu ajutorul matricii organice care îşi măreşte vâscozitatea datorită procesului de
polimerizare. Acestă presiune contribuie la presare materialului compozit. Acest procedeu
simplu implică costuri scăzute, manoperă redusă iar caracteristicile fizico-mecanice ale
materialului obţinut sunt optime. Procedeul asigură un grad optim de armare, ambele
suprafeţe netede, nu este necesară instalaţie de presare suplimentară.
Pentru obţinerea pieselor tubulare îndoite cu secţiune transversală variabilă din
materiale compozite cu fibre de carbon şi matrice epoxidică grupul nostru de cercetare a
elaborat un procedeu în care matriţa internă rigidă a fost înlocuită cu una flexibilă (sac
tubular). Materialul compozit în stare nepolimerizată se introduce în elementul elastic şi apoi
în matriţă. Sub acţiunea unei presiuni interne asupra elementului elastic, prin creşterea
volumului, se realizează presarea materialului compozit de către pereţii matriţei. Încălzirea
materialului pentru polimerizare se poate realiza în matriţă sau materialul poate fi inserat
preîncălzit în sistem. După finalizarea procesului de polimerizare sacul elastic s-a îndepărtat
şi piesa tubulară a putut fi extrasă cu uşurinţă din matrice. Prin acest procedeu, presiunea în
interiorul matriţei pe întreaga perioadă a fabricaţiei a fost menţinută la 6 bari (presiunea
uzuală de realizare a acestui tip de materiale fiind de 0.9 bari), rezultând un material compact,
bine presat, cu grad optim de armare. Acest procedeu faciliteză eliberarea tubului compozit
din mandrină fără afectarea piesei. Piesele astfel obţinute au greutate mai mică decât
echivalentele din aluminiu (de două până la şase ori). Caracteristicile materialului obţinut prin
acest procedeu au permis aplicarea lui în obţinerea ghidoanelor de bicicletă care reprezintă de
fapt un tub de formă curbată cu secţiune variabilă. Piesele obţinute prin acest procedeu sunt
ilustrate în figura 46.
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Figura 46. Ghidon de bicicletă fabricat din material compozit pe bază de fibre de carbon.

Constantele de material determinate experimental (cazul laminatelor ortotropice
nesimetrice) sunt în bună concordanţă cu rezultatele obţinute prin modelare utilizând modelul
materialului compozit monostrat ortotropic.
Tuburile obţinute după procedeul descris au fost testate mecanic pentru determinarea
rezistenţei la indoire laterală. In urma testului aplicat se constată că tubul rămâne intact până
la aplicarea unei forţe de 2000 N. Când forţa aplicată ajunge la 2100 N încep să apară unele
fisuri în material, urmând ca la aplicarea unei forţ de 2230 N, tubul să se rupă. Rezultatele
obţinute experimental sunt în concordanţă cu cele obţinute prin modelare cu element finit.
Pentru reducerea porozităţii materialelor turnate prin injecţie prin tehnologia de
sinterizare cu laser (SLS) o nouă tehnologie post procesare a fost propusă constând în
impregnarea cu răşină a materialului, după procesul de infiltrare a bronzului. S-a constata că
prin acestă medodă se modifică nu numai porozitatea materialului, dar şi compoziţia lui
chimică, ce ce influenţează pozitiv proprietăţile mecanice.
Analiza morfologică a materialului obţinut prin acestă metodă reflectă diferenţle
structurale între materialul obţinut fără impregnarea cu răşină şi cel obţinut prin procedeul
descris mai sus (figura 47).

a

b

Figura 47. Analiza SEM-EDX pentru materialul obţinut prin SLS după impregnarea cu bronz (a) şi
respectiv cu răşină (b)
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Materialele obţinute prin acest procedeu au o densitate aparentă mai mare decât cele
obţinute prin procedeul clasic, dar se constată o reducere semnificativă a porozităţii lor.
Procedeele dezvoltate şi caracteristicile materialelor obţinute prin aceste metode au
fost prezentate intr-o serie de publicaţii ştiinţifice şi un brevet. Aceste publicaţii sunt
prezentate în continuare.
Articole publicate în tematica procedeelor şi dispozitivelor ecologice de obţinere a
materialelor compozite.
Cărţi apărute

1.

Nemeş, O., Rusu, T., Soporan, V.F., Deşeuri şi Tehnologii de Valorificare, Editura

U.T. PRESS, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-662-371-4.
Brevete

1.

Procedeu de obţinere a plăcilor din materiale compozite polimerice armate cu fibre,

Autori: Bere P., Berce P., Nemeş O, Bâlc N., Număr brevet: RO128093-A0; RO128093-B1;
RO128093-A8.
Articole apărute în reviste cu factor de impact

1.

Pǎcurar, R., Pǎcurar, A., Berce, P., Bâlc, N., Nemeş, O., Porosity change by resin

impregnation in structures obtained by selective laser sintering technology, Studia
Universitatis Babes-Bolyai Chemia (3) , pp. 5-13, 2012.
2.

Bere, P., Dudescu, M.C., Balc, N., Berce, P., Iurian, A.M., Nemeş, O.*, Design And

Analysis Of Carbon/Epoxy Composite Bicycle Handlebar, Materiale Plastice Volume: 51
Issue: 2 Pages: 145-149, 2014
3.

Radu, S.-A., Leordean, V.D.,

Bâlc, N., Nemeş, O. *, Resin type influence on

moulded parts final dimensions, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia Issue 2 , pp. 219228, 2015
Articole apărute în reviste indexate în baze de date înternaţionale:

1.

Bere, P., Nemeş, O., Dudescu, C., Berce, P., Sabǎu, E., Design and Analysis of

Carbon/Epoxy Composite Tubular Parts, Advanced Engineering Forum, Vol 8-9 (3), pp. 207214, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AEF.8-9.207.
2.

Bere, P., Berce, P., Nemes, O., Cordos, N., Popescu, A., Cocis, E., Research regarding

the mechanical characteristics of carbon/epoxy composite tubes, Academic Journal of
Manufacturing Engineering 9 (4), pp. 6-11, 2011.
Prezentări în conferinţe internaţionale cu comitet de recenzie
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Desfăşurate în străinătate
Bere, P., Berce, P., Nemeş, O., Sabău, E., Cordoş, N., Popescu, A., 13th International
Scientific Conference „Automation in Production Planning and Manufacturing”, 02 – 04 may
2012, Zilina – Turcianske Teplice, Slovak Republic, ISBN 978-80-89276-35-6, pp. 26-31.
Studii privind metodele şi procedeele de incinerare şi depozitare a deşeurilor şi
dezvoltarea unor tehnologii de valorificare a acestora.

Acestă direcţie de cercetare este strâns corelată cu activităţile didactice. Rezultatele
obţinute în colaborare cu colegi din departament sunt rezultatul unor studii efectuate în
vederea diminuării impactului deşeurilor depozitate sau a cenuşilor rezultate prin incinerare,
asupra mediului şi sănăţăţii umane.
Cecetările privind studiile metodele şi procedeele de reducere a deşeurilor depozitate
prin reutilizarea lor s-au axat în principal pe studiul şi valorificarea cenuşilor reziduale
obţinute în procesul de incinerare, având în vedere că acestea reprezintă 85-90 % din totalul
produşilor rezultaţi in urma incinerării. Obiectivul acestui studiu este de a caracteriza cenuşile
de incinerare în vederea utilizării lor ca materiale de înglobare în compoziţia unor materiale
de construcţii. Caracterizarea cenuşilor urmăreşte aspecte legate de caracteristicile fizice,
gravimetrice și chimice, toate aceste informații fiind extreme de utile când se urmărește
valorificarea cenuşilor. Compoziţia chimică a cenuşilor este o caracteristică extrem de
importantă pentru utilizarea acestora fără a afecta mediul sau sănătatea umană. Studiile
efectuate de noi arată ca majoritatea componenţilor cenuşilor de incinerare sunt oxizi
metalici, în diferite proporţii. Dintre aceştia cei mai uzuali sunt oxizii de aluminiu, dioxidul
de siliciu, trioxidul de fier, oxidul de calciuu şi în cantităţi mai mici, oxizii de potasiu, titan şi
magneziu. De asemenea s-a studiat la fracția necombustibilă, conținutul de apă, conținutul în
metale, pierderea prin calcinare, conținutul solid dizolvabil, adsorbția, greutatea specifică,
concentrația de particule fine, rezistența la frecare, permeabilitatea la apă, morfologia etc.
Analiza factorilor de material efectuată este necesară în procesul de obținere a amestecurilor
ciment-cenușă. Pentru utilizarea cenuşilor de incinerare ca material de umplutură s-au
determinat caracteristici fizice cum ar fi gradul de compactare (metoda Walz), umiditatea
(metoda gravimetrică), caracteristicile morgologice (microscopie TEM şi SEM), etc.
Din analiza SEM se observă tendinţă de aglomerare a cenuşii în aglomerate amorfe
care alternează cu zone silicoase şi cristaline. Pentru determinarea proprietăţilor morfologice
ale materialului s-au determinat statistic zonele de analiză, o selecţie a acestora fiind redată în
figura 48. In particulele aglomerate elementele identificate au fost aluminiul siliciul şi titanul,
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alături de clor, în particulele alungite predomină aluminiul şi siliciul, iar în cele sferice clorul
apare în cantităţi însemnate.

Figura 48. Selecţie zone de analiză SEM a particulelor din cenuşele de incinerare

Fiind un material de natură alumino-silicoasă prezintă proprietăţi puzolanice putând fi
utilizată în materialele de construcţie. În acest sens, cercetările întreprinse, mai ales cu
studenţii pe care i-am îndrumat în elaborararea lucrărilor de licenţă, masterat şi a unei lucrări
de doctorat (la incadrarea căreia am contribuit) s-au referit la obţinerea şi caracterizarea
fizico-mecanică a unor anestecuri de tipul ciment-cenuşă. Matriţele utilizate au fost proiectate
conform standardelor (SR EN 196-1:2006) iar epruvetele obţinute din ciment, cenușă și apă,
în diverse rețete au fost caracterizate determinânduli-se, timpul iniţial şi final de priză,
rezistenţa la încovoiere, rezistenţa la compresiune, stabilitatea, etc. În figura 49 sunt
reprezentate dispozitivele de realizare a testelor de incovoiere (a) şi compresiune (b).

a

b

Figura 49. Determinarea rezistenţei la încovoiere (a) şi combresiune (b) pentru materialele pe bază de
amestecuri ciment – cenusă de incinerare
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S-au obținut valori bune în ceea ce privește comportamentul la încovoiere,
compresiune, stabilității și timpului de priză.
În urma determinărilor experimentale efectuate se constată că acestea sunt influențate
de mai mulți parametrii, și anume: dimensiunea particulelor de cenușă, procentul de cenușă
folosit. Potrivit valorilor obținute se observă că dimensiunile medii ale particulelor de cenușă
(500µm) și un procent redus de cenușă (de până la 15%) nu modifică proprietățile
amestecurilor ciment-cenușă comparativ cu probele de referință. Materialele pe bază de
amestec ciment-cenușă se comportă ca un ciment 32,5 N, care prezintă următoarele
specificaţii mecanice și fizice: rezistența standard la compresiune: ≥ 32,5, ≤ 52,5 MPa;
timpul inițial de priză : ≥ 75 min şi stabilitatea : ≤ 10 mm.
O altă preocupare academică care îmbină activităţile ştiinţifice cu cele de cercetare o
reprezintă caracterizarea depozitelor de deşeuri, natura şi compoziţia procentuală a
materialelor depozitate, proiectarea unor depozite ecologice.
Publicaţiile rezultate în urma acestor studii sunt prezentate în finalul acestui subcapitol
şi în anexa 2, iar referirile la studenţii care au contribuit la realizarea acestora prin activităţile
desfăşurate în timpul elaborării lucrărilor de finalizare de studii se vor face în partea a doua a
lucrării.
Publicaţii apărute pe tematica metodele şi procedeele de incinerare şi depozitare a
deşeurilor şi dezvoltarea unor tehnologii de valorificare a acestora.
Cărţi

1.

Soporan, V.F., Nemeş, O., Dan, V., Soporan, B.M., Gomboş, A.M., Moldovan, A.,

Gestiunea deşeurilor în documente europene, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,
2011, ISBN 978-606-17-0038-7.
Articole apărute în reviste cu factor de impact

1.

Dan, V., Nemeş, O., Soporan, V.-F., Ecological system for waste forming sands in

foundries recycling, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, Volume LIII, Issue 3, pp. 7780, ISSN 1224-7154, 2008
2.

Cociş, E.A., Soporan, V.F., Ilea, P., Imre-Lucaci, F., Soporan, B.M., Bere, P., Nemeş,

O., Characterisation of generated ash from hazardous waste incineration, Studia Universitatis
Babes-Bolyai Chemia, Volume: 57, Issue: 2, pp. 147-156, 2012
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3.

Vac Soporan, M.B., Soporan, V.F., Cociş, E.A., Bǎtrînescu, G., Nemeş, O., Gas

analysis of municipal landfill emissions, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, Volume:
57, Issue: 3, pp. 23-30, 2012
4.

Soporan, M.B., Nemeş, O., Quantitative analysis of the noncompliant landfill

constituents, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia Issue 2, pp. 201-206, 2015
Articole apărute în reviste indexate în baze de date înternaţionale

1.

Soporan, P., Soporan, V.F., Nemes, O., Cocis, E., Landfill gas recovery oportunities

from

municipal

landfill

Para-Rat,

Cluj-Napoca,

Annals

of

the

"Constantin

Brancusi"University of Targu-Jiu, Engineering Series, No 3, Pages: 427-432, 2011.
2.

Cociş, A.E., Soporan, V.F., Nemeş, O., Soporan, B., Şandor, M., Considerations about

hazardous waste incineration and generated ash characterization- a case study in ClujNapoca, Romania, The first edition of the International Conference for Young Researchers
″New Trends in Environmental and Materials Engineering″ TEME 2011, 18-20 mai 2011,
Galați, Romania, The annals of ″Dunarea de Jos″ University of Galati, Fascicle IX
Metallurgy and Materials Science, year XXIX (XXXIV) May 2011.
Prezentări în conferinţe internaţionale cu comitet de recenzie

Desfăşurate în străinătate
1.

Rusu, T., Nemeş, O., Soporan, V.F., Diffusion and transfer process modeling og

pollutants in underground water, Proceedings of 3ICAPM, 3st International Conference on
Applications of Porous Media, May 29 – June 3, 2006, Marrakech, Maroc.
2.

Rusu, T., Soporan, V.F., Nemeş, O., Strategies of intensive revaluation of urban

wastes through applying the concept of lasting developing, 5th International Conference on
the Management of Technological Changes, 25-26 august 2007, Alexandroupolis 2007,
Grecia, Vol 1, pp. 401-495, ISBN 978-960-8932-0-5, ISBN (VOL I) 978-960-8932-1-2,
Conferinţă indexată în ISI Web of Knowledge.

3.

Cociş, E.A., Soporan, V.F., Nemeş O., Soporan, B.M., Chemical and surface

morphology characterization of bottom ash produced from incinerated hazardous waste, 17th
″Building Services, Mechanical and Building Industry Days″ International Conference, 13-14
octombrie 2011, Debrecen, Ungaria.
Desfăşurate în ţară
1.

Dan, V., Nemeş, O., Soporan, V.F., Ecological system for waste forming sands in

foundries recycling, BIOREMED 2007, 20-22 september 2007, Cluj-Napoca, Romania.
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Alte preocupări ştiinţifice

Pe lângă direcţiile principale de cercetare pe care le-am prezentat, mi-am adus aportul
alături de alţi colegi din univeristatea tehnică şi colaboratori externi la realizarea unor
cercetări privind, procedee ecologice de tratare a suprafeţelor (protecţie electrochimică),
studii privind obţinerea energiei din surse regenerabile etc.
Dintre aceste voi prezenta succint studiile privind evaluarea gradului de degradare a
statuii lui Matei Corvin din Cluj-Napoca şi propunerea de tehnici de protecţie. Contribuţiile
mele la realizarea acestei teme se referă cu precădere la caracterizările realizate prin
microscopie electronică. Cercetările pe acestă temă s-au concretizat în mai multe publicaţii
ştiinţifice pe care le voi prezenta în continuare şi în lista de publicaţii de la sfârşitul prezentei
lucrări.

Publicaţii apărute
Articole apărute în reviste cu factor de impact

1.

Chelaru, J.D., Muresan, L.M., Soporan, V.F., Nemes, O., Barbu-Tudoran, L.,

Investigation of a naturally patinated bronze artifact originating from the outdoor statuary
group of Mathias Rex, Journal of Cultural Heritage Volume: 15 Issue: 5 Pages: 546-549,
2014.
Articole apărute în reviste indexate în baze de date înternaţionale

1.

Chelaru, J.D., Soporan, V.F., Nemeș, O., Time Analysis of King Matthias. The Ist

Sculptural Group, International Journal of Conservation Science, Iași, 2010, Volume 1, Issue
2, pp. 67 – 72, Print ISSN: 2067-533X, Online ISSN: 2067-8223, 2010.
2.

Chelaru, J.D., Soporan, V.F., Nemeș, O., A Study on the Corrosion Resistance of

Bronzes Covered with Artificial Patina, International Journal of Conservation Science, Iași,
2011, Volume 2, Issue 2, pp. 109 – 11X, Print ISSN: 2067-533X, Online ISSN: 2067-8223,
2011
3.

Sabau Chelaru J.D., Muresan L.M., Soporan V.F., Nemes O., Kolozsi T.,

Investigation of Corrosion Protection by Chemically Applied Patina on Artistic Bronzes,
THE ANNALS OF “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY: Fascicle IX - Metallurgy and
Materials Science, Vol: 30 (35), Issue: 2, pp. 89-94, 2012
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Prezentări în conferinţe internaţionale cu comitet de recenzie

Desfăşurate în străinătate
1.

Chelaru (Sabău) J.D., Soporan V.F., Nemes O., Koloszi T., Duca V., The influence of

the enviromental factors on the King Matthias Sculptural Group, International Conference
16th Building Services, Mechanical and Building Industry Days, Debrecen, pg. 265-272,
2010. ISBN 978–963–473–423–9.
Desfăşurate în ţară
1.

Sabău, J.D., Soporan, V.F., Nemeș, O., Time analysis of kimg Matthias the Ist

sculptural group, ARTCAST 2010, 5th Interbational Conference, 14 – 15 may 2010, Galați,
România, Galati University Press, ISSN 2060 – 3510, pp. 58 – 64.
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PARTEA II - REALIZĂRILE ACADEMICE ŞI
PROFESIONALE

În acestă parte vor fi evidenţiate activităţile academice şi profesionale desfăşurate în
cadrul Facultăţii de Ingineria Materialelor şi Mediului din UTC-N.

II.1. Activitatea didactică
În perioada 2004-2016 am dezvoltat si susţinut o serie de activităţi didactice (cursuri,
seminarii, proiecte, laboratoare). In cele ce urmează sunt trecute în revistă cursurile pe care
le-am elaborat şi susţinut, materialele didactice elaborate (cărţi şi suporturi de cursuri) precum
şi contribuţia la încadrarea studenţilor în vederea elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor,
la diferite niveluri de pregatire.
Cursuri la disciplinele:
1.

Proiectarea Ecologică a Produselor, Specializarea IPMI, Anul de studii IV;

2.

Deşeuri şi Tehnologii de Valorificare II, Specializarea IPMI, Anul de studii IV;

3.

Modelarea Proceselor Ecologice, Programul de studii Masterat, Specializarea PAPM,
Anul I, în limba română şi Programul de studii Masterat, Specializarea DSMM, Anul II,
în limba engleză;

4.

Metodologia Cercetării Experimentale, Programul de studii Masterat, Specializarea
DDPM, MIRND şi PAPM, Anul I;

5.

Metodologia Cercetării Aplicate, Programul de studii Masterat, Specializarea MIRND
şi PAPM, Anul I;

6.

Bazele Dezvoltării Durabile, Programul de studii Masterat, Specializarea DDPM,
MIRND şi PAPM, Anul I;
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Elaborarea de materiale didactice
Cărţi publicate:

1.

Nemeş, O., Contribution à l’étude des assemblages collés cylindriques et plans Editura
Presses Académiques Francophones, Saarbrücken, Germania, 2013, ISBN 978-3-84162706-3.

2.

Soporan, V.F., Nemeş, O., Dan, V., Soporan, B.M., Gomboş, A.M., Moldovan, A.,
Gestiunea deşeurilor în documente europene, Editura Casa Cărții de Știință, ClujNapoca, 2011, ISBN 978-606-17-0038-7.

3.

Soporan, V.F., Mărginean, I., Dan, V., Ciobanu, I., Carcea, I., Bratu, C., Riţi-Mihoc, E.,
Crişan, A., Chelaru, R., Firescu Lucia, Lehene, T., Munteanu, S., Nemeş, O., Roman
Maria, Pavai, C., Bebo, T., Puţan, V., Vamoş, C., Monescu, V., Ţârlea, P., Modelarea
matematică a proceselor care au loc la turnarea pieselor metalice, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-133-059-4.

4.

Nemeş, O., Rusu, T., Soporan, V.F., Deşeuri şi Tehnologii de Valorificare, Editura U.T.
PRESS, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-662-371-4

5.

Iancău, H., Nemeş, O., MATERIALE COMPOZITE

Concepţie şi Fabricaţie, Editura

MEDIAMIRA, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-9357-06-7.
Suporturi de curs în format electronic la discipline:

1.

Proiectarea ecologică a produselor, limba română

2.

Metodologia cercetării aplicate, limba română

3.

Modelarea proceselor ecologice, limba engleză şi limba română

4.

Managementul inovării, limba engleză
Coordonarea unor lucrări de finalizare de studii
Licenţă

În perioada 2006 până în prezent am coordonat 36 proiecte de diplomă în domeniul
Ingineria Mediului.
Masterat

În perioada 2006 până în prezent am coordonat 27 lucrări de disertaţie în domeniul
Ingineria Mediului.
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Contribuţii la încadrarea studenţilor în stagii doctorale

Chiper Amalia – 2009-2011,
Teza de doctorat „Cercetări privind valorificarea deşeurilor din lemn în obţinerea
materialelor de tip compozit”,
Conducător de doctorat, Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan.
Andreea Ramona Rus – 2009-2011,
Teza de doctorat „Cercetări privind utilizarea deşeurilor provenite din procesarea
produselor agricole în obţinerea materialelor de tip compozit”,
Conducător de doctorat, Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan.
Emanuela Adina Cociş - 2009-2011,
Teza de doctorat "Cercetări și considerații asupra compoziției cenușii provenite de la
incinerarea deșeurilor periculoase și potențialul de valorificare al acesteia ca nou material"
Conducător de doctorat, Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan, Prof.dr.ing. Petru Ilea

II.2. Laboratoare dezvoltate
În anul 2006 am înfiinţăt cu sprijinul financiar obţinut printrun proiect RP (Contract
CEEX 5951/18.09.2006) un laborator de modelare a formelor şi structurilor tehnologice, unde
se realizează cercetări ştiinţifice ȋn domeniile dezvoltate de subsemnatul dar şi activităţi
didactice cuprinse ȋn norma mea didactică. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a fost
posibilă ca urmare a câştigării mai multor proiecte de cercetare în calitate de director sau
responsabil de proiect.
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PARTEA III - DEZVOLTAREA CARIEREI ŞTIINŢIFICE ŞI
PROFESIONALE

III.1. Obiective profesionale
Unul din obiectivele profesionale importante ȋl constitue continuarea pregătirii mele
academice, atât din punct de vedere didactic cât şi ştiinţific. Ȋn concepţia autorului,
ȋnvăţământul universitar se bazează pe cercetare permanentă prin urmare pe lângă
transmiterea de cunoştinţe teoretice de bază trebuie să asigurăm studenţilor şi abilităţile şi
competenţele ştiinţifice necesare formării lor complete ca specilişti astfel ȋncât aceştia, la
finalizarea pregătirii să poate fi competitivi cu specialiştii formaţi ȋn oricare universitate din
lume. Prin urmare, introducerea ȋn procesul de predare a cunoştinţelor rezultate în urma
cercetărilor ştiinţifice din domeniu şi a tehnologiilor informatice (e-bleanding) reprezintă un
obiectiv important al activităţii mele academice. De asemenea voi căuta să adaptez noţiunile
prezentate în timpul activităţilor didactice la nivelul de pregătire al fiecărei generaţii şi la
cerinţele de pregătire pe care le impune piaţa forţei de muncă.
Un alt obiectiv ȋl constitue obţinerea de granturi/proiecte de cercetare sau contracte
industriale care să ȋmi permită dezvoltarea direcţiilor de cercetare şi atragerea unui număr cât
mai mare de studenţi ȋn activităţi de cercetare ȋn domeniile ȋn care activez. Competenţele
manageriale dobândite ca director a 7 proiecte de cercetare sunt recunoscute şi prin
certificatul de competenţe profesionale pe care l-am obţinut în urma unui curs de formare
continuă (certificare CNFPA).
Legat de activitatea şi recunoaşterea ştiinţifică, ȋmi propun diseminarea rezultatelor
ştiinţifice prin brevete, articole şi conferinţe, ȋn fluxul principal de informaţii şi realizarea de
noi produse şi tehnologii cu aplicaţii industriale. Îmi propun deasemenea ca după obţinerea
abilitării şi dreptului de conducere de doctorat să contribui la dezvoltarea şcolii doctorale de
profil din cadrul UTCN.
Totodată am ȋn vedere participarea la dezvoltarea instituţională prin implicarea ȋn
activităţi la nivelul departamentului, facultăţii, universităţii precum şi continuarea şi
dezvoltarea colaborării cu parteneri din străinătate (Universitatea Paul Sabatier şi ISAE,
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Toulouse, Franţa) dar şi stabilirea unor contacte instituţionale noi, cu grupuri de cercetare
care activează în aceleaşi domenii de cercetare sau conexe.
Prin experienţa şi pregătirea acumulată doresc să contribui la dezvoltarea instituţională
a departamentului, facultăţii şi universităţii noastre, la formarea tinerilor specialişti şi la
creşterea vizibilităţii internaţionale a instituţiei.

III.2. Interese şi obiective de cercetare
Domeniile de cercetare pe care intenţionez să le dezvolt în viitor sunt strâns legate de
formarea mea profesională şi de experienţa acumulată.
Astfel modelarea analitică şi numerică a formelor şi structurilor din materiale noi
inovative reprezinta una din preocupările ştiinţifice de bază. Realizarea unor materiale şi
tehnologii ecologice este o altă direcţie importantă de cercetare pe care am abordat-o in
ultimii ani. Aceste două direcţii vor fi continuate şi dezvoltate, lor alăturâduli-se unele noi,
aşa cum se va arăta în continuare.
Ca urmare a cercetărilor realizate în domeniile abordate până în prezent o serie de
lucrări ştiinţifce au fost publicate în reviste internaţionale din fluxul principal de informaţii,
aşa cun sa arătat în prima parte a prezentei lucrări. Aceste publicaţii au contribuit la creşterea
prestigiului internaţional personal fapt evidenţiat prin citările articolelor publicate în reviste
importante, prin invitarea mea la o serie de conferinţe internaţionale atât în calitate de invited
speaker (ACE-X 2007, Algrave, Portugal) cât şi în calitate de section chairman (26th
International Symposium on Space Technology and Science, Japan, 2008) şi ca recenzor
pentru o serie de reviste prestigioase din domeniu (Mechanics of Advanced Materials and
Structures, Materials & Design, Journal of Adhesion Science and Technology, Journal of
composite materials, Journal of Composites for Constructions).
Rezultatele obţinute până în prezent în domeniul modelării materialelor şi structurilor
şi în domeniul obţinerii şi caracterizării de materiale de tip compozit obţinute prin reciclarea
deşeurilor şi tehnologii ecologice împreună cu oportunităţile de cercetare generoase pe care le
oferă aceste tematici şi de actualitate mă determină să le continui şi să le dezvolt.

86

Ovidiu Nemeş

Teză de abilitare

III.2.1. Modelarea analitică şi numerică
Analiza şi modelarea materialelor şi structurilor complexe.

În direcţia modelării structurilor complexe îmi propun să dezvolt activitatea în direcţia
analizei asamblărilor lipite cilindrice şi plane prin integrarea comportamentului neliniar în
modelele energetice deja dezvoltate.
Analiza şi modelarea interfeţelor la scară micro- şi meso-

Modelarea interfeţelor constituie o direcţie interesantă de cercetare şi relativ puţin
abordată, dar care ar putea fi utilizată în domenii de actualitate de la cazul structurilor
compozite cu aplicaţii aerospaţiale până la cazul structurilor poroase sau fibroase neţesute cu
aplicaţii în biomateriale. Primele abordări intreprinse arată că modelele matematice energetice
dezvoltate de mine pot fi aplicate la nivel mezo-. Formularea corectă a ipotezelor de lucru şi
determinarea stării de eforturi pentru micrositemul studiat conduc la rezultate promiţătoare.
Studiile preliminare efectuate parţial în perioada posdoctorală (2012-2013) arată că
ecuaţiile energetice care descriu asamblările plane pot fi rescrise pentru modelarea
comportamentului structurilor la scară meso şi mano.
În figura 50 se ilustrează corelarea modelului energetic plan cu structura de fibre
neţesute.

Figura 50. Analogie model structura neţesută din PLA.

În acest caz starea de eforturi se reduce doar la componentele următoare:
Fir PLA: (1):
(1)
(1)
σ (1)
zz (z) , τ rz (r, z) , σ θθ (r, z)

Interfaţă (©):

σ(θθ©) (z) , τ(rz© ) (r, z)
Strat superior de PLA (2):

τ(2) (r, z) , σ(2)
σ (2)
zz (z) , rz
θθ (r, z)
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Utilizând acest câmp de eforturi se poate scrie ecuaţia energiei potenţiale elastice
pentru sistemul de fibre neţesute ilustrat mai sus.
Pentru realizarea acestui obiectiv îmi propun dezvoltarea Laboratorului de Modelarea
Formelor şi Structurilor Tehnologice prin cooptarea de tineri cercetători pasionaţi de
matematică, informatică şi inginerie cât şi integrarea într-o reţea europenă cu activităţi în
domeniul analizei şi modelării structurilor de tip compozit cu diverse aplicaţii.

III.2.2. Dezvoltarea direcţiei privind obţinerea şi caracterizarea unor noi materiale
şi tehnologii ecologice prin reciclarea deşeurilor

Datorită cerinţelor crescute de noi materiale cu performanţe din ce ȋn ce mai ridicate,
creşterii accentuate a consumului şi scăderii resurselor naturale, ȋn ultimele decenii s-au
dezvoltat la nivel mondial direcţii de cercetare care să valorifice resursele provenite din
deşeuri. Ȋn acest context ȋn ultimii ani mi-am axat preocupările ştiinţifice ȋn direcţia realizării
de noi materiale şi tehnologii având la bază ca materii prime deşeurile, ȋn special cele
provenite din cauciucuri, ambalaje multistrat, deşeuri vegetale, etc. Studiile realizate s-au
concretizat în articole ştiinţifice publicate ȋn reviste cu factor de impact şi BDI, dar şi în două
brevete şi cărţi publicate.
O parte din aceste cercetări au fost susţinute prin contracte de cercetare cu industria,
de unde rezultă importanţa aplicativă a cerectărilor derulate în laboratorul pe care îl coodonez.
Caracterizarea completă şi valorificarea materialelor de tip compozit pe bază de
fibre vegetale reciclate

Acestă tema deja abordată va fi extinsă. Se are în vedere determinarea
comportamentului mecanic şi continuarea cercetărilor privind comportamentului termic.
Caracterizarea completă a acestor materiale va asigura posibilitatea de a defini noi domenii de
aplicabilitate a acestora. Cercetările vor fi extinse şi asupra altor tipuri de fibre naturale ce
provin din deşeuri şi pot fi valorificate. Un exemplu în acest sens îl reprezintă fibrele de lână
(abordate recent într-o lucrare de licenţă sub coordonarea mea).
Obţinerea unor noi materiale de tip compozit pe bază utilizănd deşeurile de
producţie din fabricarea unor piese din materiale compozite pe bază de fibră de sticlă.
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Acest proiectele de cercetare ce urmează a fi dezvoltat cu parteneri economici şi se
referă la reciclarea deşeurilor de producţie din materiale compozite pe bază de fibră de sticlă
şi materiale plastice. Acestă temă de cercetare aplicativă se va finaliza cu un nou material şi o
nouă tehnologie privind reciclarea deşeurilor de tipul celor mai sus menţionate. În acestă
direcţie s-au făcut doar primii paşi şi anume realizarea primelor plăci de tip compozit şi
determinarea unor caracteristi fizice ale acestora (prezentate în prima parte a lucrării). Tema
va fi dezvoltată urmărindu-se crearea unui material rezistent cu proprietăţile mecanice şi
fizice solicitate de beneficiar.
Proiectarea unor utilaje şi elaborarea unor tehnologii eficiente pentru obţinerea de noi
materiale având incluse componente reciclate va constitui o preocupare permanentă.
Metodele şi procedeele de incinerare şi depozitare a deşeurilor şi dezvoltarea
unor tehnologii de valorificare a acestora.

Acestă tematică mai puţin abordată până în prezent va fi dezvoltată, având în vedere
necesitatea găsirii unor soluţii ecologice şi eficiente economic de valorificare a cenuşii
provenită din incineratoare şi de securizare a depozitelor de deşeuri.
Obţinerea şi caracterizarea unor materiale compozite biocompatibile

Acestă temă de cercetare este extrem de actuală. Ea va fi abordată atât din punct de
vedere al modelării fenomenelor la interfaţa materialului biocompatibil de tip compozit cât şi
din punct de vedere al obţinerii şi caracterizării unor noi astfel de materiale şi a unor noi
tehnologii de obţinere. Acestă direcţie de cercetare presupune dezvoltarea unor noi materiale
compozite de tip substrat anorganic/interfaţă flexibilă/matrice (Figura 51) cu caracteristici
morfostructurale, termomecanice şi tribologice îmbunătăţite.
matrice

Modalităti de deplasare a agentului

Agent de cuplare din clasa macrociclurilor

faţă de substart

funcţionalizate

Punct de conexiune
fibră

Figura 51. Nou model de material compozit.
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Proprietăţile mecanice ale materialelor compozite nu depind doar de proprietăţile
intrinseci ale fiecărui constituent, ci şi de geometria materialelor de armare şi de natura
mecanismelor de transfer a solicitărilor la nivelul interfeţei fibră-matrice. Problema inerentă a
acestor materiale multifază este proiectarea unei interfeţe fibră-matrice care să conducă la
îmbunătăţirea proprietăţilor materialului compozit. La nivel macrostructural această interfaţă
este considerată de grosime zero şi se materializează prin interacţiunile dintre matrice şi fibră,
interacţiuni evidenţiate prin prezenţa unei suprafeţe rigide care afectează structura matricei în
vecinătatea fibrei. Datorită structurii lor complexe, la elaborarea modelelor matematice ce
descriu aceste sisteme multifază se va lua în considerare modelarea celor trei faze
constituente: matrice, fibră şi interfaţă, aşa cum este ilustrat în figura 52.

Figura 52. Elementele unui material compozit.

Acestă cercetare va fi dezvoltată în parteneriat cu colegii cercetători de la Institutul de
Chimie ICRR-UBB. Contribuţiile grupului coordonat de mine constau în dezvoltarea şi
validarea unor modele analitice şi numerice care să redea cât mai fidel interacţiunile la
interfaţă între agentul de cuplare şi substartul anorganic/organic; proiectarea unor noi nanomateriale bazate pe hidroxiapatite cu interfeţe flexibile; studiul comportamentului mecanic al
noilor materiale, dezvolarea de noi procedee şi tehnologii de obţinere.
În final, doresc să subliniez importanţa integrării temelor de cercetare în direcţiile de
interes major, la nivel naţional şi internaţional precum şi preocuparea continuă pentru găsirea
de noi colaborări de cercetare, abordarea interdisciplinar a cercetărilor, diseminarea
rezultatelor cercetării în fluxul principal de informaţii (reviste şi conferinţe de prestigiu),
participarea la competiţii naţionale şi internaţionale pentru câştigarea de noi proiecte,
dezvoltarea infrastructurii de cercetare, participarea în reţele de cercetare, identificarea de
aplicaţii pentru cercetările intreprinse, abordarea unor teme de cercetare de interes pentru
mediul de afaceri şi nu în ultimul rând dezvoltarea de abilităţilor şi preocupărilor de cercetare
la studenţi, încă din primii ani de facultate şi cooptarea lor în proiecte de cercetare.
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ANEXA 1 - CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE

Ovidiu Nemeş

Str. Daliei, nr. 5, Cluj-Napoca, 400623, Cluj, România
0040264401633

0040724072598

ovidiu.nemes@imadd.utcluj.ro
http://www.researcherid.com/rid/F-6322-2010
Skype

ovidiu.nemes67

Sexul masculin | Data naşterii 25/12/1967 | Naţionalitatea Română
POZIŢIA PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ
EXPERIENTA
PROFESIONALĂ
2015 - prezent

2013 – prezent

2006 – 2013

2004 - 2006

1999 - 2004

1996 - 2001

1992 - 1996

Abilitare în domeniul Ingineria mediului
Director Departamentul pentru Managementul Cercetării și Dezvoltării în Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, nr. 28, 400114, Cluj-Napoca,
Romania.
Conferențiar
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, nr. 28, 400114, Cluj-Napoca,
Romania. http://www.utcluj.ro
▪ Cursuri la disciplinele: Bazele Dezvoltării Durabile, Metodologia Cercetării Experimentale,
Deşeuri şi Tehnologii de Valorificare II, Proiectarea Ecologică a Produselor, Modelarea
Proceselor Ecologice, Metodologia Cercetării Aplicate, Principles of academic writing and ecoinnovation (engleză), Modelarea Proceselor Ecologice (engleză), Surse de energii durabile
(engleză)
Activităţi didactice şi de cercetare
Şef de lucrări
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, nr. 28, 400114, Cluj-Napoca,
Romania. http://www.utcluj.ro
▪ Cursuri la disciplinele: Deşeuri şi Tehnologii de Valorificare II, Proiectarea Ecologică a
Produselor, Modelarea Proceselor Ecologice
Activităţi didactice şi de cercetare
Cercetător Ştiinţific – CS III
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, nr. 28, 400114, Cluj-Napoca,
Romania. http://www.utcluj.ro
▪ Realizarea de structuri compozite şi asamblări lipite, Modelarea structurilor complexe,
Reciclarea deșeurilor,
▪ Cursuri la disciplinele: Proiectarea asistată de calculator a pieselor turnate, Deşeuri şi Tehnologii
de Valorificare I şi II
Activităţi de cercetare şi didactice
Doctorand
l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, 135, Avenue de Rangueil - 31077
Toulouse Cedex 4 – France, http://www.insa-toulouse.fr
Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Constructions Aéronautiques, 10, avenue ÉdouardBelin, BP 54032 - 31055 Toulouse CEDEX 4, http://www.isae.fr/
▪ Realizarea structurilor compozite cu aplicaţii aerospaţiale, Realizarea de asamblări lipite
Activităţi de cercetare
Doctorand cu frecvenţă
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, nr. 28, 400114, Cluj-Napoca,
Romania. http://www.utcluj.ro
▪ Realizarea de structuri compozite
Activităţi de cercetare şi didactice
Inginer de sistem şi Bibliotecar şef
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice ClujNapoca, Str. Teodor Mihali, nr.56, Cluj-Napoca, 400591, România, http://www.cantemircluj.ro/
▪ Proiectarea şi întreţinerea reţelelor de calculatoare
Oficiul de calcul şi Biblioteca facultăţii

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
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1999 - 2004

1987 - 1992

Doctor în Inginerie Mecanică
l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, Toulouse, France (www.insa-toulouse.fr)şi
ENSICA Toulouse (actualmente ISAE SUPAERO. www.isae.fr)
▪ Realizarea structurilor şi asamblărilor din materiale compozite, Fabricarea pieselor din materiale
compozite, Metode analitice şi numerice de modelare
Inginer, Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
▪ Proiectarea utilajelor şi tehnologiilor

COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă
Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE
Ascultare

Citire

Engleză

C1

C2

Franceză

C2

C2

Competenţe de comunicare
Competenţe organizaţionale /
manageriale

Competenţe dobândite la locul
de muncă

Competenţe informatice

94

Română
VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversație
C1
C1
C2

C2

SCRIERE

C1
C2

▪ bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie de cadru didactic universitar
▪ Certificat de competențe profesionale - Formator
▪ Experiență ca manager de proiect (responsabil al unei echipe de cercetare de 5 - 8 persoane),
▪ Membru în colectivul de organizare a conferinței internaționale, JMP 2003, Toulouse, Franța,
▪ Membru în colectivul de organizare a conferinței internaționale, ICAPM 2006, Marrakech,
Maroc,
▪ Membru în colectivul de organizare a seminarului național, GeTraDe 2006, Cluj-Napoca,
Romania,
▪ Membru în colectivul de organizare a conferințelor AMDD 2011, AMDD 2012 şi AMDD 2013,
Cluj-Napoca, România,
▪ Membru în Consiliul Departamentului de Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării
Durabile, 2011-2015,
▪ Membru în Consiliul Facultății de Ingineria Materialelor şi a Mediului, 2011-prezent.
▪ Director Direcţia pentru Managementul Cercetării, Inovării şi Dezvoltării, UTCN, 2015-prezent,
▪ Certificat de competențe profesionale – Manager de proiect.
▪ competenţe privind analiza şi modelarea structurilor compozite,
▪ competenţe privind analiza şi modelarea asamblărilor lipite,
▪ competenţe privind analiza şi modelarea materialelor compozite,
▪ competenţe privind reciclarea deșeurilor.
▪ Proiectarea reţelelor de calculatoare (LAN-WAN), Proiectarea sistemelor şi programelor
informatice,
▪ Utilizarea: Novell DOS 7.0., Windows (98, NT, 2000, ME, XP, 2003, Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 10), Linux SuSE 9.0, SUN Solaris 10.0.8, MS Office 2013, MS Publisher
2013, MS Visual FoxPro 9.0. MS Visio 2016, MathCAD 2001, Maple 2015, MapleSIM 2015,
Comsol Multiphysics 4.3, Solid Works 2015, SAMCEF V13.1, Visual Nastran 2001, Adobe
PhotoShop CS 6, Turbo Pascal, Basic, Fortran, Dbase, Fox base, Visual Fox.
▪ Certificat de competențe profesionale – Certificat – Analiza și proiectarea sistemelor și
produselor informatice, Certificat Dezvoltator de e-learning, Certificat Microsoft Professional
(MCP)
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Stagii în străinătate

Permis de conducere
INFORMAΤII
SUPLIMENTARE
Publicații
Proiecte de cercetare
Brevete de invenţie

Premii

Burse de studiu
(câștigate în competiții naționale sau
internaționale)

Afilieri
Recenzor

▪ 1999 – 2001 – INSA Toulouse, Franța,
▪ 2002 – 2004 – ENSICA, Toulouse, Franța,
▪ 2004, iulie – ENSICA, Toulouse, Franța,
▪ 2005, iulie – UPS, Toulouse, Franța,
▪ 2006, mai-august – IMFT, Toulouse, Franța,
▪ 2007, octombrie – ENSICA, Toulouse, Franța,
▪ 2008, iulie – UPS, Toulouse, Franța,
▪ 2009, iulie – UPS, Toulouse, Franța,
▪ 2010, iulie – ISAE, Toulouse, Franța,
▪ 2011, iulie – ISAE, Toulouse, Franța,
▪ 2013, iulie – ISAE, Toulouse, Franța,
▪ 2015, septembrie – ISAE - Supaero, Toulouse, Franța.
▪ Categoria B

▪ 94 articole (25 articole publicate în reviste cotate ISI)
▪ 5 cărţi în edituri naţionale şi internaţionale
▪ 7 proiecte de cercetare în calitate de director sau responsabil de proiect
Două brevete de invenție
▪ Procedeu de obținere a plăcilor din materiale compozite polimerice armate cu fibre, Autori:
BERE P, BERCE P, NEMES O, BALC N, Număr brevet: RO128093-A0; RO128093-B1;
RO128093-A8
▪ Procedeu de obținere a unui material compozit fonoabsorbant, Autori: TIUC A E, RUSU T,
NEMES O, Număr brevet: RO129228-A0; RO129228-B1
▪ Premiul Revistei “Materiale Plastice” pentru cel mai bun articol pe anii 2008-2011
▪ Medalia de Aur pentru brevetul RO128093-B1; RO128093-A8 – PRO INVENT 2013, ClujNapoca
▪ Medalia de Bronz pentru brevetul RO128093-B1; RO128093-A8 – PRO INVENT 2013, ClujNapoca acordată de Forumul Inventatorilor Români
▪ Medalia de Aur pentru brevetul RO128093-B1; RO128093-A8 – EUROINVENT 2013, Iaşi
▪ Medalia de Aur pentru brevetul RO128093-B1; RO128093-A8 – INVENTICA 2013, Iaşi
▪ Medalia de Aur pentru brevetul RO129228-B1, – PRO INVENT 2014, Cluj-Napoca.
▪ Diplomă de excelenţă şi medalie de aur pentru Brevetul RO129228-B1, INVENTIKA 2014,
București, România.
▪ Premiu special din partea Universităţii Politehnica din Bucureşti - pentru Brevetul - RO129228B1, – PRO INVENT 2014, Cluj-Napoca.
▪ Medalia de Aur pentru brevetul RO128093-B1; RO128093-A8 – PRO INVENT 2016, ClujNapoca
▪ Medalia de Aur pentru brevetul RO129228-A0; RO129228-B1 – PRO INVENT 2016, ClujNapoca
▪ Medalia de Argint pentru brevetul RO128093-B1; RO128093-A8 – Euroinvent 2016, Iaşi
▪ Medalia de Aur pentru brevetul RO129228-A0; RO129228-B1 – Euroinvent 2016, Iaşi
▪ Premiul special pentru brevetul RO129228-A0; RO129228-B1 – acordat de OSIM,
Euroinvent 2016, Iaşi
▪ Medalia de Aur pentru brevetul RO128093-B1; RO128093-A8 – Inventica 2016, Iaşi
▪ Medalia de Aur pentru brevetul RO129228-A0; RO129228-B1 – Inventica 2016, Iaşi
▪ 1999 – Bursa Guvernului Franței (BGF) – stagiu doctoral, INSA Toulouse, Franța – 17
luni,
▪ 2000 – Bursa Guvernului României – stagiu doctoral INSA Toulouse, Franța – 6 luni,
▪ 2010 – Bursă POSDRU – stagiu postdoctoral, UT Cluj-Napoca, România – 32 luni.
▪ Membru al SAA - Society for Adhesion and Adhesives, UK
▪ Mechanics of Advanced Materials and Structures,
▪ Materials & Design,
▪ Journal of Adhesion Science and Technology,
▪ Journal of composite materials,
▪ Journal of Composites for Constructions,
▪ STUDIA UNIVERSITATIS – CHEMIA.
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ANEXA 2 - LISTA DE PUBLICAŢII ŞI PROIECTE DE CERCETARE
A2.1. Publicaţii

•

Cărţi publicate: 5
1.

2013

-

Nemeş,

O.,

CONTRIBUTION

À

L’ÉTUDE

DES

ASSEMBLAGES

COLLÉS

CYLINDRIQUES ET PLANS, Presses Académiques Francophones, Saarbrücken, 2013,
ISBN 978-3-8416-2706-3.
2.

2011

-

Soporan, V.F., Nemeş, O., Dan, V., Soporan, B.M., Gomboş, A.M., Moldovan, A., Gestiunea
deşeurilor în documente europene, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2011, ISBN
978-606-17-0038-7.

3.

2008

-

Soporan, V.F., Mărginean, I., Dan, V., Ciobanu, I., Carcea, I., Bratu, C., Riţi-Mihoc, E.,
Crişan, A., Chelaru, R., Firescu Lucia, Lehene, T., Munteanu, S., Nemeş, O., Roman Maria,
Pavai, C., Bebo, T., Puţan, V., Vamoş, C., Monescu, V., Ţârlea, P., Modelarea matematică a
proceselor care au loc la turnarea pieselor metalice, Editura Casa Cărții de Știință, ClujNapoca, 2008, ISBN 978-973-133-059-4.

4.

2008

-

Nemeş, O., Rusu, T., Soporan, V.F., Deşeuri şi Tehnologii de Valorificare, Editura U.T.
PRESS, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-662-371-4.

5.

2003

-

Iancău, H., Nemeş, O., MATERIALE COMPOZITE

Concepţie şi Fabricaţie, Editura

MEDIAMIRA, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-9357-06-7.

•

Lucrări ştiinţifice publicate în Reviste de specialitate, naţionale şi internaţionale: 39
A. Reviste cotate ISI cu sau fără factor de impact (IF): 25
1.

2016

-

Popița, G.E., Roşu, C., Manciula, D., Corbu, O., Popovici, A., Nemeş, O., Sandu, A.V.,
Proorocu, M., Dan, S.B., Industrial Tanned Leather Waste Embedded in Modern Composite
Materials, Materiale Plastice Volume: 53 Issue: 2 Pages: 308-311, IF 2015 - 0,903

2.

2015

-

Tiuc, A.E., Nemeş, O., Perhaiţa, I., Vermeşan, H., Gabor, T., Dan, V., Thermal behaviour of
polyurethane matrix composite materials, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia Issue 2,
pp. 169-176, IF 2015 – 0,148

3.

2015

-

Soporan, M.B., Nemeş, O., Quantitative analysis of the noncompliant landfill constituents,
Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia Issue 2, pp. 201-206, IF 2014 – 0,148

4.

2015

-

Radu, S.-A., Leordean, V.D., Bâlc, N., Nemeş, O. *, Resin type influence on moulded parts
final dimensions, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia Issue 2 , pp. 219-228, IF 2014 –
0,148

5.

2014

-

Chelaru, J.D., Muresan, L.M., Soporan, V.F., Nemes, O., Barbu-Tudoran, L., Investigation of
a naturally patinated bronze artifact originating from the outdoor statuary group of Mathias
Rex, Journal of Cultural Heritage Volume: 15 Issue: 5 Pages: 546-549, IF 2014 - 1,568

6.

2014

-

Bere, P., Dudescu, M.C., Balc, N., Berce, P., Iurian, A.M., Nemeş, O.*, Design And Analysis
Of Carbon/Epoxy Composite Bicycle Handlebar, Materiale Plastice Volume: 51 Issue: 2
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Pages: 145-149, IF 2014 - 0,824
7.

2013

-

Nemes, O., Analytical Model Application for Adhesive Cylindrical Assemblies made by
Hybrid Materials, Materiale Plastice Volume: 50 Issue: 4 Pages: 314-318, IF 2013 - 0,463

8.

2012

-

Tiuc, A.B., Rusu, T., Ionescu, S., Nemeş, O., Determinarea Proprietǎţilor Fonoabsorbante Ale
Unor Noi Materiale Compozite Realizate Din Deşeuri | [Determination of the sound
absorption properties of some new composite materials obtained from wastes], Revista
Romana de Materiale/ Romanian Journal of Materials 42 (4), pp. 405-414. IF 2012 - 0,61.

9.

2012

-

Cociş, E.A., Soporan, V.F., Ilea, P., Imre-Lucaci, F., Soporan, B.M., Bere, P., Nemeş, O.,
Characterisation of generated ash from hazardous waste incineration, Studia Universitatis
Babes-Bolyai Chemia, Volume: 57, Issue: 2, pp. 147-156. IF 2012 - 0,089.

10.

2012

-

Vac Soporan, M.B., Soporan, V.F., Cociş, E.A., Bǎtrînescu, G., Nemeş, O., Gas analysis of
municipal landfill emissions, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, Volume: 57, Issue:
3, pp. 23-30. IF 2012 - 0,089.

11.

2012

-

Sabǎu, E., Bâlc, N., Bere, P., Nemeş, O., New materials from waste glass fibre, Studia
Universitatis Babes-Bolyai Chemia, Volume: 57, Issue: 4, pp. 201-208. IF 2012 - 0,089

12.

2012

-

Cordos, N., Bere, P. Nemeş, O., Effects of 2-ethylhexyl nitrate on auto-ignition and
combustion qualities of rapeseed oil, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia Volume: 57
Issue: 1 Pages: 175-184. IF 2012 - 0,089

13.

2012

-

Pǎcurar, R., Pǎcurar, A., Berce, P., Bâlc, N., Nemeş, O., Porosity change by resin
impregnation in structures obtained by selective laser sintering technology, Studia
Universitatis Babes-Bolyai Chemia (3) , pp. 5-13. IF 2012 - 0,089

14.

2012

-

Marcu, T., Nemes, O., Todea, M., Leordean, D., Popa, C., Characterization of hydroxyapatite
coatings on different pretreated Ti6Al7Nb alloy substrates, Studia Universitatis Babes-Bolyai
Chemia (4) , pp. 109-119. IF 2012 - 0,089

15.

2012

-

Bere, P., Berce, P., Nemeş O., Phenomenological fracture model for biaxial fibre reinforced
composites, Composites Part B: Engineering, Vol. 43, Issue 5, pp. 2236-2243, ISSN 13598368. DOI: 10.1016/j.compositesb.2012.01.073, 2012. IF 2012 – 2,143.

16.

2011

-

Nemes, O., Chiper, A. M., Rus, A. R., Tataru, O., Soporan, B.M., Bere, P., Adhesive fracture
in double-lap adhesive assemblies, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, Vol. 56 Issue:
4, ISSN 1224-7154, pp. 249-254. IF 2011 - 0,129

17.

2010

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Double-Lap Adhesive Bonded-Joints Assemblies Modeling,
International Journal of Adhesion and Adhesives, Vol. 30, Issue 5, 2010, pp. 288-297, ISSN
0143-7496. DOI: 10.1016/j.ijadhadh.2005.07.009, IF 2010 - 1,944.

18.

2010

-

Nemeş, O., Adhesive influence on double-lap bonded-joints assemblies, Studia Univ. "BabeşBolyai" Cluj-Napoca, Studia Chemia, Anul LV, Vol. 2, ISSN 1224-7154, pp. 389-394. IF 2010 –
0,236.

19.

2010

-

Nemeş, O., Chiper, A.M., Rus, A.R., Soporan, V.F., Tătaru, O., Bere, P., New composite
materials plates from vegetal fibres, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, Volume LIV,
special issue 1, ISSN 1224-7154, IF 2010 – 0,236.

20.

2009

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Modeling of cylindrical adhesive by bonded joints, Journal of
Adhesion Science and Technology, vol. 23, nr. 10-11, pp. 1383 - 1393, 2009, ISSN 0169-
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4243. DOI: 10.1016/j.ijadhadh.2005.07.009, IF 2009 - 1,175.
21.

2008

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Borzan, M., Grigoraş, Şt., Stress analysis in adhesive
cylindrical assemblies made by hybride materials, Revista de Materiale Plastice, vol. 45, nr. 4,
pp. 390-393, 2009, ISSN 0025-5289. IF 2008 - 0,873.

22.

2008

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Piquet, R., Soporan, V.-F., Tătaru, O., The waste rubber used to
improve the properties of composite materials, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Chemia,
Volume LIII, Issue 3, pp. 25-30, ISSN 1224-7154. IF 2008 - 0

23.

2008

-

Dan, V., Nemeş, O., Soporan, V.-F., Ecological system for waste forming sands in foundries
recycling, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, Volume LIII, Issue 3, pp. 77-80, ISSN
1224-7154. IF 2008 - 0.

24.

2008

-

Gomboş, A. M., Nemeş, O., Soporan, V.-F., Vescan, A., Toward new composite materials
starting from multi-layer wastes, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, Volume LIII,
Issue 3, pp. 81-86, ISSN 1224-7154. IF 2008 - 0.

25.

2006

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Contribution to the study of cylindrical adhesive
joining, International Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 26, Issue: 6, 2006, pp. 474-480,
ISSN 0143-7496. DOI: 10.1016/j.ijadhadh.2005.07.009. IF 2006 - 1,250.

B. Reviste indexate în baze de date internaționale: 13
1.

2013

-

Bere, P., Nemeş, O., Dudescu, C., Berce, P., Sabǎu, E., Design and Analysis of Carbon/Epoxy
Composite Tubular Parts, Advanced Engineering Forum, Vol 8-9 (3), pp. 207-214, DOI:
10.4028/www.scientific.net/AEF.8-9.207.

2.

2012

-

Sabau Chelaru J.D., Muresan L.M., Soporan V.F., Nemes O., Kolozsi T., Investigation of
Corrosion Protection by Chemically Applied Patina on Artistic Bronzes, THE ANNALS OF
“DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY: Fascicle IX - Metallurgy and Materials Science, Vol:
30 (35), Issue: 2, pp. 89-94.

3.

2011

-

Bere, P., Berce, P., Nemeş, O., Sabǎu, E., Research regarding the mechanical characteristics
of carbon/epoxy composites, Academic Journal of Manufacturing Engineering 9 (3), pp. 2631.

4.

2011

-

Bere, P., Berce, P., Nemes, O., Cordos, N., Popescu, A., Cocis, E., Research regarding the
mechanical characteristics of carbon/epoxy composite tubes, Academic Journal of
Manufacturing Engineering 9 (4), pp. 6-11.

5.

2011

-

Cociş, A.E., Soporan, V.F., Nemeş, O., Soporan, B., Şandor, M., Considerations about
hazardous waste incineration and generated ash characterization- a case study in Cluj-Napoca,
Romania, The first edition of the International Conference for Young Researchers ″New
Trends in Environmental and Materials Engineering″ TEME 2011, 18-20 mai 2011, Galați,
Romania, The annals of ″Dunarea de Jos″ University of Galati, Fascicle IX Metallurgy and
Materials Science, year XXIX (XXXIV) May 2011. SPECIAL ISSUE, ISSN 1453-083X

6.

2011

-

Rus, A.R., Chiper, A.M., Nemeş, O., Soporan, V.F. Chemical Treatments of Natural Fiber
used to Obtain Fiberboard: A Review, Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Nord din Baia
Mare Seria D Exploatări Miniere Prepararea Substanţelor Minerale Utile Metalurgie
Neferoasă Geologie şi Ingineria Mediului, volumul XXV nr.1, Editura Universităţi de Nord

99

Analiza, modelarea şi proiectarea ecologică a materialelor şi structurilor complexe

Baia-Mare, pp. 111, 2011.
7.

2011

-

Chiper, A.M., Nemeş, O., Rus, A.R., Soporan, V.F., Factors which affects the wood-flour
composite plates properties: a review,: A Review, Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Nord
din Baia Mare Seria D Exploatări Miniere Prepararea Substanţelor Minerale Utile Metalurgie
Neferoasă Geologie şi Ingineria Mediului, volumul XXV nr.1, Editura Universităţi de Nord
Baia-Mare, pp. 125, 2011.

8.

2011

-

Chelaru, J.D., Soporan, V.F., Nemeș, O., A Study on the Corrosion Resistance of Bronzes
Covered with Artificial Patina, International Journal of Conservation Science, Iași, 2011,
Volume 2, Issue 2, pp. 109 – 11X, Print ISSN: 2067-533X, Online ISSN: 2067-8223.

9.

2011

-

Soporan, P., Soporan, V.F., Nemes, O., Cocis, E., Landfill gas recovery oportunities from
municipal landfill Para-Rat, Cluj-Napoca, Annals of the "Constantin Brancusi"University of
Targu-Jiu, Engineering Series, No 3, Pages: 427-432.

10.

2010

-

Chelaru, J.D., Soporan, V.F., Nemeș, O., Time Analysis of King Matthias. The Ist Sculptural
Group, International Journal of Conservation Science, Iași, 2010, Volume 1, Issue 2, pp. 67 –
72, Print ISSN: 2067-533X, Online ISSN: 2067-8223.

11.

2007

-

Nemeş, O., Adhesive influence modeling on double-lap joints assemblies, Studia Univ. "BabeşBolyai" Cluj-Napoca, Studia Chemia, Anul LII, Vol. 4, ISSN 1224-7154, pp. 179-184.

12.

2006

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Soporan, V., Tătaru, O., The influence of adhesive on
composite materials bonded joints assemblies, Studia Univ. "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca,
Studia Chemia, Anul LI, Vol. 2, ISSN 1224-7154, pp 201-210.

13.

2005

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Adhesive Assemblies Optimization, Studia Univ.
"Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Studia Chemia, Anul L, Vol. 2, ISSN 1224-7154, pp 105-114.

C. Reviste naţionale: 2
1.

2012

-

Nemeş, O., Wood fibers surface quality influence on new materials properties, Acta Technica
Napocensis, Series: Environmental Engineering and Sustainable Development
Entrepreneurship, Vol. 1, No. 2, ISSN – 2284-743X; ISSN-L – 2284-743X, pp. 69 – 76.

2.

1997

-

Potra, T., Iancău, H., Nemeş, O., Elemente finite în problema omogenizării cu aplicaţii la
materiale compozite, Deformări Plastice – Journal of Plastic Deformation, Centrul de Studii şi
Cercetări pentru Deformări Plastice, Sibiu, 1997, Vol. 3, nr. 1-2 (7-8), ISSN 1222-605X, pp.
76-79, Categoria D.

•

Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor Conferinţe şi Simpozioane: 54
A) Conferinţe internaţionale cu comitet de recenzie: 44
- desfăşurate în străinătate: 25
1.

2012

-

Bere, P., Berce, P., Nemeş, O., Sabău, E., Cordoş, N., Popescu, A., 13th International
Scientific Conference „Automation in Production Planning and Manufacturing”, 02 – 04 may
2012, Zilina – Turcianske Teplice, Slovak Republic, ISBN 978-80-89276-35-6, pp. 26-31.

2.
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characterization of bottom ash produced from incinerated hazardous waste, 17th ″Building
Services, Mechanical and Building Industry Days″ International Conference, 13-14 octombrie
2011, Debrecen, Ungaria.
3.

2010

-

Rus, A.R., Nemeş, O., Soporan, V.F., Chiper, A.M., The use of agricultural wastes for
fiberboards, International Conference 16th Building Services, Mechanical and Building
Industry Days, 14 – 15 octombrie 2010, Debrecen, Ungaria, pp. 245 – 250, 2010, ISBN 978–
963–473–423–9.

4.

2010

-

Chelaru (Sabău) J.D., Soporan V.F., Nemes O., Koloszi T., Duca V., The influence of the
enviromental factors on the King Matthias Sculptural Group, International Conference 16th
Building Services, Mechanical and Building Industry Days, Debrecen, pg. 265-272, 2010.
ISBN 978–963–473–423–9.

5.

2010

-

Chiper, A.M., Nemeş, O., Soporan, V.F., Rus, A.R., Wood fiber characterization for
composite plates, International Conference 16th Building Services, Mechanical and Building
Industry Days, 14 – 15 octombrie 2010, Debrecen, Ungaria, pp. 245 – 252, 2010, ISBN 978–
963–473–423–9.

6.

2009

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Double-Lap Adhesive Bonded-Joints Assemblies Modeling, ACE-X
2009, 22 – 23 june 2009, Roma, Italia.

7.

2009

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Numerical and Experimental Validation of Double-Lap Adhesive
Joint Analytical Modeling, ACE-X 2009, 22 – 23 june 2009, Roma, Italia.

8.

2008

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Modeling and optimization of adhesive bonded joints assemblies,
ACE-X 2008, 12 – 13 july 2008, Barcelona, Spain.

9.

2007

-

Rusu, T., Soporan, V.F., Nemeş, O., Strategies of intensive revaluation of urban wastes
through applying the concept of lasting developing, 5th International Conference on the
Management of Technological Changes, 25-26 august 2007, Alexandroupolis 2007, Grecia,
Vol 1, pp. 401-495, ISBN 978-960-8932-0-5, ISBN (VOL I) 978-960-8932-1-2, Conferinţă
indexată în ISI Web of Knowledge.

10.

2007

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Adhesive bonded-joints assemblies analysis, 16th
International Conference on Composite Materials – ICCM 16, 8 – 13 july 2007, Kyoto, Japan,
p. 1214-1215, CD.

11.

2007

-

Nemeş, O., Rusu, T., Lachaud, F., Mojtabi, A., Soporan, V.F., Modeling and optimization of
adhesive bonded joints assemblies, ACE-X 2007, 12 – 13 july 2007, Algarve, Portugal.

12.

2006

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Tătaru, O., Modelling and pre-dimensioning of bonded
joint assemblies, 8th International Conference on The Modern Information Technology in the
Innovation Processes of the Industrial Enterprises – MITIP 2006, 11-12 september, Budapest,
Hungary, ISBN 963-86586-5-7, PP. 429 - 434.

13.

2006

-

Nemeş, O., Mathematical modelling of plane adhesive bonded joints assemblies, XXVII
Iberian latin american congress on computational methods in engineering - CILAMCE, 3-6
september 2006, Belem, Bazilia.

14.

2006

-

Rusu, T., Nemeş, O., Soporan, V.F., Diffusion and transfer process modeling og pollutants in
underground water, Proceedings of 3ICAPM, 3st International Conference on Applications of
Porous Media, May 29 – June 3, 2006, Marrakech, Maroc.
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15.

2006

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Stress optimization in composite double-lap adhesive
bonded assemblies, 12th European Conference on Composite Materials – ECCM-12, 29.08 –
1.09 2006, Biarritz, France.

16.

2006

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Soporan, V., Surcin, L., Dan, V., Tătaru, O., Numerical
validation of adhesive bonded joints modeling, Annals of DAAAM for 2006 & Proceedings of
the 17th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus
on Mechatronics and Robotics", 8 - 11th November 2006, Vienna, Austria, ISBN 3-90150957-7, ISSN 1726-9679, pp. 263, Conferinţă indexată în ISI Web of Knowledge.

17.

2004

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Adhesive assemblies pre-dimensioning in aerospace
applications, Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings of the 15th International DAAAM
Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Globalization - Technology - Men Nature", 3 - 6th November 2004, Vienna, Austria, ISBN 3-901509-42-9, ISSN 1726-9679, pp.
313-314, Conferinţă indexată în ISI Web of Knowledge.

18.

Surcin, L., Lachaud, F., Piquet, R., Nemeş, O., Influence du procédé de mise en oeuvre sur la

2003

propagation du délaminage de stratifies carbone/époxy, JNC13, Comptes rendus des
treizièmes Journées Nationales sur les Composites, 12-14 Mars 2003, Strasbourg, France, vol.
1, pp. 161-170, ISBN 2-9505117-5-9. Indexată în baza de date CAPLUS.
19.

2000

-

Nemeş, O., Iancău, H., Potra, T., Recherches sur le transfert thermique pendant le perçage des
plaques en matériaux composites, JNC12, Comptes rendus des douzièmes Journées Nationales
sur les Composites, 15, 16 et 17 Novembre 2000, Cachan, France, vol. 2, pp. 1127-1134,
ISBN 2-9515965-0-2.

20.

2000

-

Nemeş, O., Iancău, H., Potra, T., Thick composite plates cutting process in cryogenic
environment, II International Seminar on Improving Machine Tool Performance, 3-5 July
2000, Nantes-La Baule, France, B14.

21.

1999

-

Iancău, H., Potra, T., Nemeş, O., Modelling the thermal transfer in the case of drilling
composite materials in cryogenic environment, Proceedings of the International Regional
DAAAM-CEEPUS Workshop on Intelligent Machines and Technologies in the 21st Century,
27-29 May 1999, Miskolc, Hungary, pp. 71-74.

22.

1998

-

Iancău, H., Potra, T., Nemeş, O., Recherches sur le transfert thermique lors de la coupe des
plaques épaisses en matériaux composites polymériques, JNC11, Comptes rendus des
onzièmes Journées Nationales sur les Composites, 18-20 novembre 1998, Arcachon, France,
vol. III, pp. 1409-1417.

23.

1997

-

Iancău, H., Potra, T., Nemeş, O., Research regarding the thermal transfer through Composites
materials parts, Interpartner’97, Kharkov, 22-25 Octobre 1997, Ukrainie.

24.

1994

-

Tăpălagă, I., Iancău, H., Nemeş, O., Deep-Drawing Computer Control With Material Variable
Hold-Back, 5th International Conference on Metal Forming “Metal Forming 94”, 13-15
September 1994, Birmingham, UK.

25

1993

-

Tăpălagă, I., Iancău, H., Nemeş, O., Possibilities of deep drawing computer control with
material variable hold-back, IDDRG Working Groups Meeting, 7-9 Juin, Linz, Austria.
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- desfăşurate în ţară: 19
1.

2013

-

Nemeş, O., Marcu, T., Iurian, A.M., Popa, C., Fibre surface influence on composites
mechanical properties, 8th International Conference on Materials Science and Engineering –
BRAMAT 2012, 28 february – 2 march, 2013, Braşov, Romania

2.

2010

-

Chiper, A.M., Nemeş, O., Soporan, V.F., Rus, A.R., Factors which affects the wood-flour
composite plates properties: a review, International Conference Mineral Resources and
Environment, 28 – 30 October 2010, Baia Mare, Romania, pp. 23, ISBN: 978–606–536–
116–4.

3.

2010

-

Rus, A.R., Nemeş, O., Soporan, V.F., Chiper, A.M., Chemical Treatments of Natural Fiber
used to Obtain Fiberboard: A Review, International Conference Mineral Resources and
Environment, 28 – 30 octombrie 2010, Ed. Universităţii de Nord, Baia Mare, pp. 36, 2010,
ISBN: 978–606–536–116–4.

4.

2010

-

Chiper, A.M., Nemeş, O., Soporan, V.F., Rus, A.R., Composite plates from wood-flour, 3rd
International Conference Advanced Composite Materials Engineering COMAT 2010, 27 –
29 October 2010, Braşov, Romania, vol.1, pp. 155-158, ISSN 1844–9336.

5.

2010

-

Rus, A.R., Nemeş, O., Soporan, V.F., Chiper, A.M., Agricultural waste recycling in
composite materials plates, 3rd International Conference Advanced Composite Materials
Engineering COMAT 2010, 27 – 29 October 2010, Brasov, Romania, vol.2, pp 217 – 220,
2010, ISSN 1844–9336.

6.

2010

-

Nemeș, O., Interface element modeling of double-lap adhesive bonded-joints assemblies,
MOLMOD 2010 – Molecular modeling in chemistry and biochemistry, Cluj-Napoca, 28 may
2010.

7.

2010

-

Sabău, J.D., Soporan, V.F., Nemeș, O., Time analysis of kimg Matthias the Ist sculptural
group, ARTCAST 2010, 5th Interbational Conference, 14 – 15 may 2010, Galați, România,
Galati University Press, ISSN 2060 – 3510, pp. 58 – 64.

8.

2007

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Piquet, R., Soporan, V.F., The waste rubber. A way allowing to
improve the composite materials, BIOREMED 2007, 20-22 september 2007, Cluj-Napoca,
Romania. Conferinţă invitată.

9.

2007

-

Dan, V., Nemeş, O., Soporan, V.F., Ecological system for waste forming sands in foundries
recycling, BIOREMED 2007, 20-22 september 2007, Cluj-Napoca, Romania.

10.

2005

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Adhesive Assemblies Optimization, CAPE Forum 2005,
„Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, 25-26 februarie 2005.

11.

2005

-

Nemeş, O., Lachaud, F., Mojtabi, A., Stress field modelling and optimization in double-lap
adhesive bonded assemblies, MTeM 2005, ISBN 973-9087-83-3.

12.

2004

-

Nemeş, O., Iancău, H., Lachaud, F., Mojtabi, A., Adhesive cylindrical assemblies predimensioning in aerospace applications, Computing and Solutions in Manufacturing
Engineering - CoSME'04, 16-18 September 2004, Braşov-Sinaia, Romania, ISBN 973-635372-9, pp. 301-302, ISBN 973-635-373-7, pp. 870-883.

13.

2003

-

Nemeş, O., Iancău, H., Hancu, L., Analytical method for stress analysis, The 6th International
MTeM Conference, 2 - 4 October 2003, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-490-8, pp. 327-328.

14.

2003

-

Nemeş, O., Iancău, H., Bere, P., Stress analysis in adhesive joints, The 6th International
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MTeM Conference, 2 - 4 October 2003, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-490-8, pp. 329-330.
15.

Hancu, L., Achimaş, Gh., Păunescu, D., Pică, E.M., Nemeş, O., Researches concerning the

2003

accuracy of the specimen in bending with polibutadien rubber dies, The 6th International
MTeM Conference, 2 - 4 October 2003, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-490-8, pp. 237-238.
16.

2002

-

Iancău, H., Nemeş, O., Aldea, F., Oneţiu, Gh., Analiza asamblărilor cilindrice lipite, Analyse
des assemblages cylindriques collés, Conferinţa internaţională de Inginerie Integrată C2I
2002, 25 - 26 Aprilie 2002, Editura Politehnică, Timişoara, ISBN 973-85354-1-7, pp. 345346.

17.

2001

-

Nemeş, O., Iancău, H., Surcin, L., Stress analysis in cylindrical joining, The 5th International
MteM Conference, 4 - 6 October 2001, Cluj-Napoca, ALMA MATER, ISBN 973-85354-1-7,
pp. 345-346.

18.

1998

-

Iancău, H., Potra, T., Nemeş, O., Research on the thermal transfer in the case of drilling of
composite materials in cryogenic environment, Annals of DAAAM for 1998 & Proceeings of
the 9th International DAAAM Symposium, 22-24th October 1998, Cluj-Napoca, Romania.

19

1993

-

Tăpălagă, I., Iancău, H., Nemeş, O., Consideraţii privind conducerea procesului de
ambutisare, Conferinţa internaţională de proiectare şi fabricare asistate de calculator
CAD/CAM’93, 9-10 Iulie 1993, Bucureşti.

B) Conferinţe naţionale cu comitet de recenzie: 10
1.

2008

-

Nemeș, O., Considerații privind solidificarea materialelor compozite metalice, TSMA’08 –
Turnarea și Solidificarea Metalelor și Aliajelor, Tome III, pp. 47 – 50, U.T.Press, ClujNapoca, ISSN 1453 – 9756, 2008.

2.

1998

-

Nemeş, O., Iancău, H., Potra, T., Cercetări privind transferul termic în cazul tăierii plăcilor
groase din materiale compozite polimerice, Simpozionul “Ştiinţă, Inginerie, Eficienţă”
organizat în cadrul Zilelor Academice Clujene, 8-9 Iunie 1998, Cluj-Napoca, pp. 331-336.

3.

1996

-

Nemeş, O., Materiale compozite. Avantaje economice, Sesiunea ştiinţifică anuală comună a
cadrelor didactice şi studenţilor, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Bucureşti,
Facultatea de Management Turistic şi Comercial,Cluj-Napoca, 16-17 Mai 1996, ClujNapoca.

4.

1995

-

Nemeş, O., Aspecte privind ambutisarea cu reţinere variabilă, Simpozionul Realizări şi
Tendinţe în Inginerie, 6 Mai 1995, Orăştie, pp. 101-106.

5.

1995

-

Nemeş, O., Influenţe economice ale automatizării procesului de ambutisare cu reţinere
variabilă, Sesiunea ştiinţifică anuală comună a cadrelor didactice şi studenţilor. Universitatea
Creştină “Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Management Turistic şi Comercial,
Cluj-Napoca, 19-20 Mai 1995, Cluj-Napoca.

6.

1995

-

Iancău, H., Nemeş, O., Influenţa temperaturii în procesul de ambutisare cu reţinere variabilă,
Simpozionul “Ştiinţă, Tehnologie, Industrie” organizat în cadrul Zilelor Academice Clujene,
23-27 Octombrie 1995, Cluj-Napoca, pp. 88-92.

7.

1995

-

Tăpălagă, I., Iancău, H., Nemeş, O., Conducerea procesului de ambutisare cu reţinere
variabilă, A V-a Conferinţă Naţională de Tehnologii şi Utilaje pentru prelucrarea materialelor
prin deformare plastică, 17-18 Noiembrie 1995, Sibiu.
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-

1995

Iancău, H., Nemeş, O., Particularităţi constructive privind proiectarea matriţelor de injectat
materiale plastice pentru realizarea pieselor cu filet interior, A V-a Conferinţă Naţională de
Tehnologii şi Utilaje pentru prelucrarea materialelor prin deformare plastică, 17-18
Noiembrie 1995, Sibiu.

9.

-

1994

Tăpălagă, I., Iancău, H., Nemeş, O., Conducerea procesului de ambutisare cu reţinere
variabilă prin intermediul calculatorului, Simpozionul “Actualităţi şi perspective în tehnică şi
inginerie” organizat în cadrul Zilelor Academice Clujene, 18 Octombrie 1994, Cluj-Napoca,
pag. 76-81.

10.

-

1993

Iancău, H., Banabic, D., Nemeş, O., Contribuţii la studiul ambutisării cu reţinere variabilă, A
IV-a Conferinţă Naţională de Tehnologii şi Utilaje pentru prelucrarea materialelor prin
deformare plastică, 28-29 Mai 1993, Bucureşti, vol. 1, pp. 64-69.

A2.2. Brevete de invenţie
1.

2015

-

Procedeu de obţinere a unui material compozit fonoabsorbant, Autori: Tiuc A.
E., Rusu T., Nemeş O., Număr brevet: RO129228-A0; RO129228-B1.

2.

2015

-

Procedeu de obţinere a plăcilor din materiale compozite polimerice armate cu
fibre, Autori: Bere P., Berce P., Nemeş O, Bâlc N., Număr brevet: RO128093A0; RO128093-B1; RO128093-A8.

A.2.3. Granturi şi contracte de cercetare

În acest paragraf sunt prezentate contractele de cercetare pe care le-am câştigat în
calitate de director sau responsabil de proiect. Menţionez că în acestă perioadă am participat
şi la alte proiecte de cercetare sau POSDRU, ca membru în echipă, aşa cum rezultă din CV,
prezentat în anexa 1.
A. Contracte de cercetare internaţionale: 1
2013

FP7-222824 - Network of Excellence HighTech Europe, 38500 €, Responsabil
proiect.
B. Contracte de cercetare naționale: 4

2010

Proiect PCCE 140. Contract 2/01.06.2010 - Aplicaţiile bio-medicale ale
compuşilor metalelor – Metallomics, Valoare: 350.000 lei (83.512 €),
Responsabil de proiect.
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2007

Proiect CP I. Contract - 130/14.09.2007 - Centru de Modelare Moleculara şi
Chimie Cuantică Computaţională – CMMCCC, Valoare: 50.000 lei (14884 €),
Responsabil de proiect.

2007

Proiect ID_1100. Contract PN-II-ID 103/01.10.2007 - Optimizarea prin metode
avansate a asamblărilor lipite din materiale compozite, metalice şi mixte,
Valoare: 500.000 lei (149.187 €), Director de proiect.

2006

Proiect RP-8. Contract CEEX 5951/18.09.2006 - Modelarea stării de eforturi şi
optimizarea asamblărilor lipite cilindrice, Valoare: 108.000 lei (29.878 €),
Director de proiect.
C. Contracte de cercetare cu industria: 2

2013

Contract 59/10.07.2013. Titlu: Elaborarea unei tehnologii de refolosire a
deşeurilor rezultate din procesul de fabricare al căzilor şi al produselor din
PAFS. Beneficiar: S.C. FibrexCo S.R.L., Crasna. Valoare: 4960 Lei (1119 €).
Director de proiect: Ovidiu Nemeş, Co-director: Paul Bere.

2005

Contract 66/30.05.2005. Titlu: Studiu de reabilitare a podului rulant de
32 t din atelierul cazangerie, Beneficiar: S:C: „REMARUL 16 FEBRUARIE”
S.A. Cluj-Napoca. Valoare 59.500 RON (17.200 €). Director de proiect.

A.2.4. Burse de studiu

În perioada de formare profesională am beneficiat de câteva burse de studiu câştigate
prin competiţie, cum ar fi:
•

1999 – Bursa Guvernului Franței (BGF) – stagiu doctoral, INSA Toulouse, Franța –
17 luni,

•

2000 – Bursa Guvernului României – stagiu doctoral INSA Toulouse, Franța – 6 luni,

•

2010 – Bursă POSDRU – stagiu postdoctoral, UT Cluj-Napoca, România – 32 luni.
A.2.5. Colaborări naţionale şi internţionale

Colaborări Naţionale
•

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului – Universitatea Babeş-Bolyai

Colaborare pe teme de cercetare în domeniul reciclării deşeurilor (1 publicaţie comună
2016 - Revista de Materiale Plastice).
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Colaborare în cadrul masteratului „Sustainable development and environmental
management”, unde predau cursurile de :

•



Principles of academic writing and eco- innovation



Sustainable energy production and use



Modeling and simulation of ecological processes

Institulul de Chimie Raluca Ripan – Universitatea Babeş-Bolyai

Colaborări ştiinţifice cu colectivul coordonat de CSI. Mărioara Moldovan
•

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică – Universitatea Babeş-Bolyai

Realizarea unor proiecte de cercetare în parteneriat:
•

Proiect PCCE 140. Aplicaţiile bio-medicale ale compuşilor metalelor – Metallomics

•

Proiect CP I. Centru de Modelare Moleculară şi Chimie Cuantică Computaţională –
CMMCCC.
Colaborări Internaţionale
Univeristatea Paul Sabatier, Toulouse, Franţa

Cercetări ştiinţifice în colaborare cu colectivul Profesorului Abdelkader Mojtabi
(numeroase articole ştiinţifice publicate în colaborare - vezi lista de publicaţii, organizarea de
conferinte în comun, etc)
ENSICA (ISAE-Supaero), Toulouse, Franţa

Cercetări ştiinţifice în colaborare cu colectivul Profesorului Frederic Lachaud
(numeroase articole ştiinţifice publicate în colaborare - vezi lista de publicaţii)

A.2.6. Premii obţinute
 Premiul Revistei “Materiale Plastice” pentru cel mai bun articol pe anii 2008-2011
 Medalia de Aur pentru brevetul RO128093-B1; RO128093-A8 – PRO INVENT 2013,

Cluj-Napoca
 Medalia de Bronz pentru brevetul RO128093-B1; RO128093-A8 – PRO INVENT

2013, Cluj-Napoca acordată de Forumul Inventatorilor Români
 Medalia de Aur pentru brevetul RO128093-B1; RO128093-A8 – EUROINVENT

2013, Iaşi
 Medalia de Aur pentru brevetul RO128093-B1; RO128093-A8 – INVENTICA 2013,

Iaşi
 Medalia de Aur pentru brevetul RO129228-B1, – PRO INVENT 2014, Cluj-Napoca.
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 Diplomă de excelenţă şi medalie de aur pentru Brevetul RO129228-B1, INVENTIKA

2014, București, România.
 Premiu special din partea Universităţii Politehnica din Bucureşti - pentru Brevetul -

RO129228-B1, – PRO INVENT 2014, Cluj-Napoca.
 Medalia de Aur pentru brevetul RO128093-B1; RO128093-A8 – PRO INVENT 2016,

Cluj-Napoca
 Medalia de Aur pentru brevetul RO129228-A0; RO129228-B1 – PRO INVENT 2016,

Cluj-Napoca
 Medalia de Argint pentru brevetul RO128093-B1; RO128093-A8 – Euroinvent 2016,

Iaşi
 Medalia de Aur pentru brevetul RO129228-A0; RO129228-B1 – Euroinvent 2016,

Iaşi
 Premiul special pentru brevetul RO129228-A0; RO129228-B1 – acordat de OSIM,

Euroinvent 2016, Iaşi
 Medalia de Aur pentru brevetul RO128093-B1; RO128093-A8 – Inventica 2016, Iaşi
 Medalia de Aur pentru brevetul RO129228-A0; RO129228-B1 – Inventica 2016, Iaşi
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ANEXA 3 - LUCRĂRI REPREZENTATIVE PENTRU AUTOR
Articole ştiinţifice publicate în reviste cu factor de impact
1.

Nemeş, O.*, Lachaud, F., Mojtabi, A., Contribution to the study of cylindrical

adhesive joining, International Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 26, Issue 6, pp. 474480, 2006.
2.

Nemeş, O.*, Lachaud, F., Mojtabi, A., Borzan, M., Grigoraş, Şt., Stress analysis in

adhesive cylindrical assemblies made by hybride materials, Revista de Materiale Plastice,
Vol. 45, Issue 4, pp. 390-393, 2008.
3.

Nemeş, O.*, Lachaud, F., Modeling of cylindrical adhesive by bonded joints, Journal

of Adhesion Science and Technology, Vol. 23, Issue 10-11, pp. 1383 - 1393, 2009.
4.

Nemeş, O.*, Lachaud, F., Double-Lap Adhesive Bonded-Joints Assemblies

Modeling, International Journal of Adhesion and Adhesives, Vol. 30, Issue 5, pp. 288-297,
2010.
5.

Bere, P., Berce, P., Nemeş O.*, Phenomenological fracture model for biaxial fibre

reinforced composites, Composites Part B: Engineering, Vol. 43, Issue 5, pp. 2236-2243,
2012.
6.

Tiuc, A.B., Rusu, T., Ionescu, S., Nemeş, O.*, Determinarea Proprietǎţilor

Fonoabsorbante Ale Unor Noi Materiale Compozite Realizate Din Deşeuri | [Determination of
the sound absorption properties of some new composite materials obtained from wastes],
Revista Romana de Materiale/ Romanian Journal of Materials Vol. 42, Issue 4, pp. 405-414,
2012.
7.

Nemes, O.*, Analytical Model Application for Adhesive Cylindrical Assemblies

made by Hybrid Materials, Revista de Materiale Plastice Vol. 50, Issue 4, pp. 314-318, 2013.
8.

Bere, P., Dudescu, M.C., Balc, N., Berce, P., Iurian, A.M., Nemeş, O.*, Design And

Analysis Of Carbon/Epoxy Composite Bicycle Handlebar, Revista de Materiale Plastice Vol.
51, Issue 2, pp. 145-149, 2014.
Brevete
1.
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