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Introducere 

Materialele compozite au fost folosite dintotdeauna, fiind prezente în viaţa oamenilor mult mai 

frecvent decât s-ar putea crede; familia lor, foarte cuprinzătoare, include grinzile din beton armat, 

dar şi chirpicii, anvelopele cu cordaj, oasele (compozite naturale, alcătuite în principal din 

cristale de apatită, reunite printr-un liant de colagen), săbiile legendarilor samurai (bazate pe 

solidarizarea unor straturi metalice de naturi diferite), sau elemente constructive sofisticate din 

tehnica militară sau astronautică. 
 

 

 

 

La mijlocul secolului XX a devenit evident că proprietăţile materialelor clasice se apropiau de 

un prag, de nedepăşit prin metode tehnologice obişnuite, al posibilităţilor de a răspunde la 
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Creşterea rezistenţei mecanice specifice, de-a lungul secolului XX, pentru câteva categorii de 

materiale: a – oţeluri; b – aluminiu; c – titan; d – compozite unidirecţionale de tip carbon/epoxi. 
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cerinţele utilizatorilor; este edificator (şi observabil pe graficele de mai sus) modul cum au 

evoluat, în secolul trecut, posibilităţile de progres în performanţele mecanice ale materialelor 

clasice; pentru metalele uzuale (oţeluri, aluminiu) s-a ajuns în timp relativ scurt la “saturaţia” 

creşterii rezistenţei mecanice specifice (raportul dintre rezistenţa la rupere şi greutatea unităţii 

de volum, notat /), mijloacele de a se acţiona asupra acestui raport fiind restrânse. Ceva 

asemănător s-a observat apoi pentru titan şi aliajele sale, intrate mai târziu (în anii ‘50) pe 

piaţa materialelor de largă utilizare industrială. 

Impasul a dus la soluţia de compunere a unor materiale clasice, în cele mai diferite 

combinaţii: ca principiu, o fază dispersă ("umplutura") se înglobează, prin metode şi tehnici 

specifice, în faza continuă (“matricea” compozitului), adică substanţa ale cărei proprietăţi se 

urmăreşte a fi "întărite"; se obţin astfel materiale cu totul diferite de cele iniţiale, având avantajul 

că pot fi dezvoltate şi diversificate neîncetat. 
 

 

 

 

Aplicaţii actuale ale compozitelor, în domenii tehnologice de vârf. 
 

Spre deosebire de materialele unifazice, performanţele fizice şi mecanice ale compozitelor au 

putut fi crescute continuu, datorită metodelor numeroase şi diverse prin care le pot fi „reglate” 

proprietăţile – cum poate fi mărit, de exemplu, raportul /; figura iniţială (curba d) prezintă 

evoluţia, în perioada de când sunt utilizate industrial, a rezistenţei mecanice specifice a unor 

compozite care pot fi considerate clasice – răşini epoxidice armate cu fibre de mare rezistenţă. 

Se observă alura mereu ascendentă a acestei curbe, în discordanţă cu plafonarea posibilităţilor 

de creştere arătată de materialele metalice. 

Secolul XX a cunoscut o adevărată explozie în fabricarea de compozite, începutul fiind în 

anii ’30, prin intrarea în producţie industrială a fibrelor de sticlă şi folosirea lor la armarea 



NOŢIUNI GENERALE 

materialelor plastice: au fost utilizate, de exemplu, încă de la începuturi, la fabricarea de 

ambarcaţiuni, componente electrice, sau în construcţiile de avioane. 
 

De altfel, cerinţele dezvoltării aeronauticii şi extinderea aplicaţiilor în industriile care 

deservesc armata şi cercetarea aerospaţială (domenii în care costurile de producţie sunt în 

principiu foarte ridicate, iar reducerea lor nu este un obiectiv prioritar) au influenţat direct şi 

decisiv ritmul incredibil în care au progresat proiectarea şi producţia de materiale compozite 

în secolul trecut. De aceste aplicaţii a fost legată fabricarea industrială – începând din 1960 – 

a plasticelor armate cu fibre de carbon şi de bor, iar după încă un deceniu – a primelor 

compozite moderne cu matrice metalică (fibre de bor în matrice din aliaj de aluminiu). Alt 

moment important a fost, în 1973, producerea la firma Du Pont a fibrelor aramidice denumite 

Kevlar (marcă înregistrată a acelei firme), având aplicaţii spectaculoase (precum fabricarea 

materialelor, de tip textil, pentru vestele antiglonţ), în domenii diverse. 
 

După 1970 s-a trecut la aplicarea pe scară largă a materialelor plastice armate, cu precădere în 

construcţia de avioane, automobile şi echipamente sportive şi de agrement, sau în industria 

biomedicală. Pentru anii ’80 a fost caracteristică extinderea fabricării şi utilizării fibrelor de 

modul înalt, iar apoi progresele tehnologice au permis fabricarea industrială a compozitelor de 

tip carbon-carbon şi a celor cu matrice metalică sau ceramică, preferate pentru aplicaţiile 

care presupun temperaturi înalte de lucru. 
 

După anul 2000 s-a extins fabricarea de compozite denumite hibride (care conţin ranforsanţi 

de cel puţin două naturi diferite), bazate inclusiv pe elemente de armare naturale, adică 

nepoluante şi provenind din surse regenerabile; în ultimii 20 ani s-au făcut progrese 

spectaculoase în obţinerea şi controlul unor elemente de armare de dimensiuni sub-micronice, 

ceea ce a permis realizarea compozitelor de tip nano-, smart- şi bio-, care au căpătat utilizări 

variate şi tot mai extinse. 

 

Definiţii 

Pentru a îngloba cât mai multe particularităţi ale lor, se folosesc de obicei variante combinate 

de definiţii ale compozitelor, aşa cum sunt următoarele: 

a) materiale compuse alcătuite prin asocierea a cel puţin două substanţe chimice 

diferite şi care nu se dizolvă reciproc, iar în combinaţia astfel formată se pot stabili 

precis graniţele care separă materialele iniţiale; 

b) sisteme de corpuri solide deformabile, combinaţii la scară macroscopică de mai 

multe materiale diferite, realizate cu scopul obţinerii unor proprietăţi superioare celor 

ale componentelor (pentru că alătură cele mai favorabile calităţi ale acestora) şi care 

pot fi dirijate, în funcţie de reţeta folosită; 

c) sisteme multi-fazice obţinute artificial, prin asocierea a cel puţin două materiale 

distincte din punct de vedere chimic, dar compatibile între ele; acestea alcătuiesc o 

structură monolită, eterogenă, având caracteristici fizico-mecanice care nu pot fi 

realizate de oricare dintre materialele componente, atunci când este utilizat separat. 
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Clasificări 
 

1 După structura materialului  
 

• cu fibre lungi, plasate în matrice într-un anumit aranjament, care poate fi uni-, bi- sau 

tri-dimensional, încât noul material este denumit unidirecţional, laminat (stratificat), 

respectiv spaţial; 

• cu fibre scurte, dispuse de obicei aleator; 

• cu "whiskere" (termen acceptat şi în literatura publicată în alte limbi decât engleza, 

inclusiv în limba  română) = monocristale filiforme, metalice sau ceramice; 

• stratificată, adică formată din straturi suprapuse, solidarizate prin adeziune (cum 

sunt bimetalele sau materialele placate); 

• cu elemente de armare disperse, denumite global particule şi care pot avea inclusiv 

forme de fulgi, solzi sau foiţe; 

• spumate, constituite din structuri („scheletice”) de matrice, umplute cu material 

secundar. 
 

2 După procedeul de obţinere 
 

• produse macromoleculare modificate prin co-polimerizare în bloc; 

• produse armate cu fibre sau cu elemente disperse, introduse în matricea aflată în 

stare topită; 

• materiale metalice întărite prin placare; 

• sisteme oxid-metal; 

• piese şi structuri fabricate prin adiţie de material; 

• structuri obţinute prin solidificare dirijată. 
 

3 După materialul de bază (matricea), care poate fi 
 

• polimeric, mineral (ciment, ipsos), metalic, ceramic. 
 

4 După materialul de armare (ranforsantul) (compatibil cu matricea, dar insolubil în ea) 
 

• sticlă, azbest, lemn, polimeri, metale, carbon, materiale ceramice, monocristale 

filiforme (whiskere), particule sub-micronice. 
 

5 După forma şi dimensiunile elementelor de armare 
 

• particule aproximativ sferice; 

• elemente aproximativ plate (fulgi); 

• particule de dimensiuni submilimetrice (nano-compozite); 

• monocristale filamentare, care au lungimi mai mici decât 20 mm; 

• fibre scurte (“tocate”), având lungimi cuprinse între 20 şi 150 mm; 

• fibre continue, denumite astfel dacă au lungimi de peste 150 mm; 

• armături ramificate. 
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Rolul constituenţilor 
 

Aşa cum a rezultat din cele discutate până aici, în structura oricărui material compozit există cel 

puţin două faze distincte: 

• materialul care trebuie „consolidat” – matricea – având de obicei rigiditate şi 

rezistenţă mecanică de valori mediocre; 

• materialul de adaos – faza discontinuă sau ranforsantul – în principiu având 

proprietăţi mecanice (sau electrice, tribologice etc.) superioare celor ale matricei. 
 

 

 

 

 

Cu privire la structura oricărui compozit trebuie precizat că, datorită interacţiunilor chimice, dar 

şi unor efecte induse de procesările materialului, între cele două faze principale se evidenţiază o a 

treia (cum se arată în figura de mai sus), numită interfaţă (sau interfază). Deşi este puţin 

voluminoasă, aceasta are un rol important în transmiterea sarcinilor de la materialul de bază către 

ranforsant, influenţând în mod decisiv răspunsul compozitului la solicitări mecanice, adică 

proprietăţi precum tenacitatea, dependenţa dintre tensiuni şi deformaţiile specifice, sau felul 

mecanismelor de rupere. 
 

Matricea trebuie să îndeplinească un rol complex – de liant, de protecţie şi de suport pentru fibre 

(inclusiv în sensul menţinerii distanţelor dintre ele), precum şi de repartizare şi de transmitere a 

tensiunilor între elementele de armare. 
 

Materialul de armare (ranforsantul) trebuie să îndeplinească şi el funcţiuni multiple: 

• preluarea tensiunilor mecanice rezultate din acţiunea încărcărilor exterioare; 

• ameliorarea unor caracteristici de exploatare ale matricei; 

• micşorarea riscului de fisurare şi de propagare a fisurilor în masa matricei; 

• creşterea rezistenţei la temperaturi înalte a materialului compus. 
 

În alegerea tipului potrivit de elemente de ranforsare (atunci când se proiectează o structură de 

tip compozit) se disting (într-o primă instanţă) două categorii de situaţii practice: 

 La realizarea unor compozite cu performanţe joase sau medii, armarea se face de 

obicei cu particule sau cu fibre scurte, iar rigidizarea este localizată; în aceste condiţii 

Identificarea fazelor unui material compozit. 

 

Matrice 

Interfaza 

Elemente  

   de 
armare 
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materialul matricei este cel mai important în preluarea încărcărilor, fiind determinant 

pentru performanţele globale ale compozitului. 

 Dacă materialul final trebuie să aibă performanţe (mecanice) înalte, atunci se preferă 

folosirea unor fibre continue, lungi, având de obicei proprietăţi foarte bune de rezistenţă 

şi/sau de rigiditate, astfel încât direcţia de armare va reprezenta pentru compozit axa de 

rezistenţă şi de rigiditate maximă. 
 

Alegerea ranforsantului potrivit este o operaţie delicată şi totodată esenţială pentru succesul 

proiectării şi realizării unei structuri de tip compozit; această etapă se parcurge analizând 

interactiv mai multe aspecte particulare ale temei abordate: 

➢ natura aplicaţiei avute în vedere;  

➢ compatibilitatea (fizico-chimică, dar şi termică - pentru a scădea riscul de apariţie a 

unor tensiuni termice de valori ridicate) cu matricea a materialului de armare; 

➢ starea de tensiuni probabilă, la interfaţa dintre matrice şi ranforsant, având în vedere 

solicitările mecanice probabile ale structurii proiectate; 

➢ costurile implicate de achiziţionarea şi punerea în operă a ranforsantului. 

 

Factori care influenţează proprietăţile compozitelor 

Principalii determinanţi pentru proprietăţile finale (fizice, mecanice, termice etc.) ale oricărui 

material compus sunt natura şi proprietăţile fazelor constituente, în directă legătură cu ponderea 

lor (care se exprimă prin conţinutul procentual sau fracţia volumică din fiecare constituent) în 

structura compozitului. 

Influenţe importante exercită de asemenea geometria şi orientarea fazei de armare în 

noua structură; aceste particularităţi sunt determinante pentru particularitatea numită 

grad de anizotropie care va caracteriza în mod fundamental proprietăţile globale ale 

structurii finale; pe de altă parte, modul în care sunt distribuite elementele de ranforsare 

determină şi omogenitatea sistemului; în final, cu cât materialul este mai neomogen, 

creşte probabilitatea de apariţie a defectelor, respectiv a unor zone de minimă rezistenţă 

în structura compozită. 

Trebuie evidenţiat faptul că tocmai acest caracter neomogen şi anizotrop, care este general 

valabil pentru structurile compozite reprezintă unul dintre cele mai importante avantaje ale lor; 

este esenţial faptul că sunt introduse, pe această bază, un număr suplimentar de grade de libertate 

în etapele de proiectare inginerească, iar acestea favorizează inclusiv dirijarea (reglarea, croirea, 

adaptarea, particularizarea) proprietăţilor finale ale structurii proiectate, în conformitate cu 

cerinţele aplicaţiei vizate. 
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Care dintre materiale sunt considerate compozite 
 

La nivelul actual de cunoştinţe şi în lumina celor prezentate mai sus, pot fi încadrate în diversele 

categorii de compozite doar acele materiale compuse care îndeplinesc simultan următoarele 

condiţii: 

✓ sunt create artificial, prin combinarea voită a cel puţin două materiale, distincte din 

punct de vedere chimic, dar compatibile între ele şi insolubile reciproc; 

✓ între materialele constituente există suprafeţe de separaţie distincte şi pronunţate 

(de obicei la nivel macroscopic); 

✓ prezintă proprietăţi fizico-mecanice pe care nici unul dintre constituenţi nu le poate 

avea, ca entitate separată; 

✓ proprietăţile globale, reprezentând scopul efectiv al realizării materialului compus, 

pot fi prognozate (pre-determinate), folosind un aparat matematic bine stabilit, pe baza 

proprietăţilor şi ponderii materialelor constituente, precum şi a altor particularităţi ale 

sistemului compozit. 
 

Pe baza acestor observaţii este important să se precizeze modul în care se face distincţia (greu de 

înţeles, la o primă vedere) dintre compozitele cu matrice metalică şi gruparea, foarte 

cuprinzătoare, a aliajelor metalice; se poate uşor înţelege că acestea din urmă nu îndeplinesc cel 

puţin primele două dintre condiţiile de mai sus: 

• elementele de aliere introduse în structura unui metal sunt, în mod obligatoriu, 

solubile în acesta (altfel nu îşi pot îndeplini rolul); 

• suprafeţele de separaţie dintre materialul de bază şi cel de adaos nu sunt vizibile, cel 

puţin la nivel macroscopic (în afara unor cazuri particulare). 
 

Foarte importantă este însă o a treia deosebire: pentru a se putea vorbi despre un compozit cu 

matrice metalică, iar nu despre un simplu aliaj bifazic, particulele (sau fibrele) de armare trebuie 

să aibă o pondere suficient de mare în structura compozitului pentru ca proprietăţile acestuia să 

fie determinate de calităţile fiecăreia dintre cele două materiale constituente; în această ordine 

de idei este remarcabil faptul că, în cazul unui aliaj bifazic de tip (+), particulele fazei 

minoritare () nu se regăsesc ca atare în structura materialului final, iar proprietăţile aliajului 

rezultă din efectul particulelor () asupra proprietăţilor fazei de bază (), iar nu din calităţile 

proprii ale fazei (). 

Prin urmare, aliajele metalice nu fac parte (în starea lor normală, lipsită de elemente de 

armare) dintre materialele compozite! Desigur însă, acest fapt nu contravine în nici un fel 

existenţei şi utilizării extinse ale unei game largi de compozite care au ca matrice o parte 

importantă dintre aliajele metalice. 
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Niveluri de observare şi tipuri de analiză în studiul materialelor compozite 
 

Analiza compozitelor are aspecte specifice, după scara de dimensiuni a observării şi după 

categoriile de proprietăţi propuse a fi studiate; trecerea între diversele niveluri de observare se 

poate urmări în schema de mai jos. Se poate imagina că la nivelul constituenţilor (matrice şi 

ranforsant) scara observaţiei este de ordinul diametrului fibrelor (sau particulelor), respectiv al 

mărimii zonelor de matrice cuprinse între elementele de armare. 

Micromecanica studiază interacţiunile dintre constituenţi, la nivel microscopic, stările de 

tensiuni şi deformaţii, respectiv distrugerile locale ce apar în matrice, în fibre, sau la interfaţă; 

este importantă în studiul unor proprietăţi ca rezistenţa mecanică, tenacitatea la rupere şi 

durabilitatea la oboseală, puternic influenţate de caracteristicile locale ale materialului, care 

au particularitatea că nu pot fi integrate sau mediate, pe volume relativ mari de material 

compus. Tot prin analize micromecanice se pot face predicţii asupra comportării globale, în 

funcţie de proprietăţile constituenţilor, de fracţiile lor volumice şi de condiţiile locale în care 

se produce solicitarea exterioară. 
 

 

Pe treapta care urmează, adică la nivelul unei lamele de compozit este mai potrivit şi mai 

expeditiv (în realizarea unei analize) ca materialul să fie considerat omogen, dar anizotrop; 

devine astfel posibilă folosirea unor valori medii ale proprietăţilor globale (analiză de tip 

macromecanic); este aşadar asumată ipoteza că se pot (de exemplu) stabili (prin mediere, 

Fibre Matrice

Lamelă (Strat)

Stratificat

Structură din compozit

MICROMECANICA

MACROMECANICA

ANALIZA STRUCTURALĂ
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adică prin operaţii matematice de integrare) valori numerice globale ale caracteristicilor de 

rezistenţă şi de rigiditate ale lamelei analizate. Pentru stările complexe de solicitare în care se 

plasează o lamelă compozită, nivelul maxim admisibil al încărcărilor se estimează analitic pe 

baza unor teorii asupra modului în care se produce (la nivel macroscopic) deteriorarea 

(cedarea) materialului; se ştie că astfel de teorii conduc la formularea unor criterii de rupere 

care pot fi exprimate, în cele mai multe cazuri, în funcţie de tensiunile medii şi de parametrii 

globali de rezistenţă ai lamelei, fără referire la un mecanism local şi specific de defectare. 

În fine, dacă se ia în considerare scara globală de dimensiuni a unui stratificat compozit, 

analiza macromecanică este aplicată sub forma teoriei laminării, cu referire la comportarea 

întregii structuri, estimată în funcţie de proprietăţile straturilor şi de succesiunea aşezării lor; 

privind la nivelul unei întregi construcţii, analiza structurală se face prin metode generale, 

precum AEF; se ajunge la modelarea numerică a comportării structurii respective, care va 

permite (de exemplu) stabilirea stării de tensiuni din fiecare strat al ei. 
 

Grade de anizotropie 

Se ştie că unele proprietăţi ale materialelor, precum densitatea, căldura specifică (emisă sau 

absorbită) etc. nu se asociază cu direcţia din material aleasă pentru studiu; ele sunt descrise 

prin cantităţi scalare, indiferent de ce natură ar fi materialul analizat; există însă şi altfel de 

proprietăţi, cum sunt rigiditatea, contracţia transversală, rezistenţa mecanică, dar şi 

conductivitatea şi dilatarea termică, ale căror valori depind nemijlocit, în cazul materialelor 

anizotrope, de direcţia pe care se face analiza. 

Exprimarea numerică a disproporţiei dintre valorile unei anumite caracteristici a 

materialului, pe diferite direcţii din volumul acestuia se poate obţine, de exemplu, făcând 

raportul între cea mai mare şi cea mai mică dintre aceste valori; acest raport, totdeauna 

supraunitar (după cum rezultă din definiţie), este numit grad de anizotropie al acelei 

caracteristici a materialului studiat (astfel încât, pentru un material cu proprietăţi izotrope, 

gradul de anizotropie va avea valoarea 1.) 

Se poate înţelege că materialele compuse pot avea grade diferite de anizotropie pentru 

diferitele proprietăţi care le sunt analizate: de exemplu, pentru un compozit cu matrice 

metalică fabricat prin solidificare dirijată, proprietăţile mecanice (rezistenţă, rigiditate etc.) 

vor avea diferenţe pronunţate între valorile de pe direcţia longitudinală (direcţia deplasării 

frontului de solidificare, la obţinerea compozitului) şi cele transversale; în schimb, datorită 

compatibilităţii perfecte între cele două faze constituente ale compozitului este de aşteptat ca, 

pentru proprietăţi fizice precum conductivitatea termică şi electrică, diferenţele între valorile 

longitudinale şi cele transversale să fie foarte mici. 

Ca regulă generală, cele mai ridicate grade de anizotropie se obţin pentru compozitele 

armate cu fibre continue lungi, mai ales dacă armarea este unidirecţională, încât deosebirile 

cele mai mari vor fi între valorile caracteristicilor de pe direcţiile longitudinală (direcţia 

fibrelor de armare), respectiv transversală. În mod analog, compozitele cu armare dispersă vor 

avea în principiu grade relativ scăzute de anizotropie a proprietăţilor fizice, iar acele valori 

vor fi cu atât mai mici cu cât dispunerea în structură a elementelor de armare (numite global 

particule) va fi mai ordonată şi mai uniformă. 
 


