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 Teza de abilitare reprezintă o sinteză a realizărilor și preocupărilor științifice ale 

autorului, înregistrate în cariera profesională ulterior obținerii în anul 1998 a titlului de doctor 

inginer, prin susținerea tezei de doctorat cu titlul „Cercetări privind optimizarea canalizaţiei 

din chiulasă şi a procesului arderii la m.a.c. cu supape sferice, pentru autovehicule”, sub 

conducerea ştiinţifică a prof. univ. dr. ing. Dan ABĂITANCEI, în cadrul Universității 

„Transilvania” din Brașov. Teza este axată, în principal, pe acele studii și cercetări care 

demonstrează capacitatea autorului de a conduce activitatea de cercetare științifică în 

domeniul inginerie industrială, fiind structurată pe trei capitole: realizări științifice și 

profesionale ulterior obținerii titlului de doctor inginer, planuri de evoluție și dezvoltare a 

carierei și referințe bibliografice. La acestea se adaugă o secțiune de anexe. 

 În lucrare sunt prezentate cele două direcții principale de cercetare abordate de autor 

în studiile și cercetările efectuate: a). dezvoltare de produs în condițiile asigurării 

caracteristicilor tehnice, estetice, funcționale, de fiabilitate etc., impuse, prin prisma rigidității 

și rezistenței structurilor și b). extinderea calculului numeric la structuri industriale în vederea 

diminuării efortului de proiectare și testare, cu consecințe directe asupra duratei de timp și a 

costurilor necesare lansării de produse. Recunoașterea și impactul acestor studii și cercetări s-

a materializat în publicarea a 9 articole in Reviste cotate ISI Thomson Reuters și în Volume 

indexate ISI Proceedings, participarea ca director/responsabil sau ca membru în 8 

Granturi/proiecte naționale sau internaționale caștigate prin competiție, 10 cărți și 8 manuale 

didactice în calitate de autor/co-autor, 62 articole în reviste și volumele unor manifestări 

științifice indexate în alte baze de date internationale și participarea la peste 15 conferințe 

internaționale din țară și străinătate pentru prezentari invitate in plenul manifestarilor. 

 În prima parte a tezei de abilitare (B.1.1.) sunt prezentate contribuțiile privind 

rezistența și rigiditatea structurilor industriale, cu implicații în fabricarea de produs, 

dezvoltată pe patru direcții: în domeniul mașinilor unelte, în domeniul agregatelor de sortare 

și măcinare, în domeniul structurilor presurizate la interior și în domeniul sculelor și 

dispozitivelor. Studiile și cercetările s-au axat pe determinarea rigidității utilajelor încă din 

faza de proiectare, astfel încât precizia de prelucrare să corespundă cerințelor impuse de 

beneficiar. Rezultate notabile au fost obținute în cazul strungurilor cu universalul în plan 

orizontal, cu doi montanți și traversă mobilă. De asemenea, au fost dezvoltate metode de 

analiză a subansamblelor mașinilor unelte, pe baza comportamentului dinamic al acestora, 

urmarindu-se răspunsul în spectre vibratorii specifice la solicitări variabile. În baza acestor 

metode, pe lângă diagnosticarea și determinarea fiabilității utilajului, se poate îmbunătății 

soluția constructivă proiectată. 
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 În domeniul agregatelor de sortare și măcinare, studiile și cercetările s-au axat pe 

dezvoltarea unor soluții constructive care să permită funcționarea unor astfel de agregate 

complexe la un nivel al poluării în corelație cu normele europene, dar și asupra fenomenelor 

fizice ce apar la mărunțirea sau măcinarea materialelor cu textură variabilă. În acest ultim 

caz, au fost determinate geometrii ale cuțitelor și ale recipientelor în care se desfășoară 

procesul, ținând cont de energia necesară ruperii particulelor dar și viscozitatea amestecului. 

 În lucrare sunt prezentate și rezultatele obținute pentru fabricația structurilor 

presurizate la interior, cu aplicații deosebite în domeniul rezervoarelor de combustibil, a 

aparatelor tip coloana realizate din segmente cilindrice sudate, cu grosimi diferite de perete, 

la care apar tensiuni termo - mecanice considerabile. O categorie aparte a dezvoltării bazei de 

calcul în vederea proiectării de produs în conformitate cu legislația europeană actuală, o 

constituie tubulatura din oțel sau aluminiu, cu joncțiuni la diferite unghiuri cuprinse între 15
0
 

și 90
0
. Autorul a determinat caracteristicile mecanice principale de care trebuie să se țină 

seama la astfel de rețele de conducte, sudate sau fretate, astfel încât riscul de poluare a 

mediului ambiant să se înscrie în limitele impuse de normele internaționale. 

 Prin cercetările efectuate asupra sculelor și dispozitivelor, autorul a început 

dezvoltarea calculului numeric de complexitate ridicată. Acesta era consacrat în tehnică (în 

special în țările occidentale) la nivelul pieselor sau structurilor simple. Pe baza unor 

determinări experimentale, utilizănd metode variate de determinare a deformațiilor, a fost 

posibilă dezvoltarea de modele numerice capabile sa simuleze cu precizie ridicată, 

comportamentul unor scule și dispozitive utilizate în prelucrările mecanice. Rezultatele pot fi 

folosite la dezvoltarea sau ameliorarea de produse din această categorie. 

 A doua parte a tezei de abilitare (B.1.2.), este dedicată contribuțiilor privind rezistența 

și rigiditatea structurilor în industria automobilelor în vederea optimizării fabricației 

ansamblelor și subansamblelor acestora. Studiile și cercetările s-au axat pe ansamblul piston - 

cilindru și pe șasiul autocamioanelor. Având la bază încercările experimentale proprii sau ale 

altor cercetători, au fost dezvoltate modele numerice, utilizate în calculul numeric în vederea 

elaborării de propuneri pentru îmbunătățirea fabricației pistoanelor și cilindrilor din 

motoarele cu aprindere prin comprimare, a camerelor de ardere din capul pistonului și a 

supapelor. Pe de altă parte, rama de susținere a autocamioanelor a fost analizată prin aceleași 

metode, rezultând propuneri de optimizare a fabricației pentru autocamioane cu una sau două 

punți motoare. 

 Partea a treia a tezei (B.1.3.), intitulată contribuții privind rezistența și rigiditatea 

structurilor în ortezare și protezare pentru creșterea mobilității și diminuarea masei acestora, 
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prezintă realizările autorului într-un domeniu de graniță: aplicații biomedicale. Studiile și 

cercetările au fost efectuate la nivelul aparatului locomotor, urmărindu-se determinarea 

solicitărilor mecanice din osatura membrelor inferioare ale corpului uman, pe tibie, peroneu, 

femur, pregătite pentru încercări de laborator, dar și pe structura osoasă înconjurată de 

țesuturi, muschi și ligamente. Rezultatul acestor studii s-a concretizat în realizarea unei 

proteze biomecanice de șold (în cadrul unui grantului CEEX), stabilirea unor materiale 

compozite adecvate, dar și în dezvoltarea unor noi posibilități de fixare musculo - scheletară 

în urma unor traumatisme. 

 Pe linie academică / învăţământ (B.1.4.) am susţinut în calitate de titular şi 

coordonator disciplinele: „Vibrații mecanice”, „Analiză cu elemente finite” (ciclul de studii 

licență - curs, laborator şi proiect) şi „Analiza comportamentului dinamic al structurilor 

mecanice”, „Evaluarea prin calcul cu M.E.F. a capacităţii portante a structurilor mecanice” 

(ciclul de studii master universitar - curs, laborator şi proiect). Am fost coordonator de 

proiecte de diplomă (peste 90 proiecte), dizertaţie (peste 50) dar şi membru în 2 comisii 

pentru susţinerea tezelor de doctorat în domeniul inginerie industrială. De asemenea, prin 

experiența acumulată, am propus dezvoltarea și îmbunătățirea curriculei în învățământul 

tehnic din România, studiile fiind publicate în reviste de marcă din țară și străinătate. 

 În a doua secţiune (B.2.) a tezei de abilitare, prezint planul de evoluţie şi cercetare al 

propriei cariere profesionale, ştiinţifice şi academice. Direcţiile de cercetare dezvoltate până 

în prezent vor fi continuate, aprofundate şi valorificate, iar noile direcţii de cercetare se vor 

axa pe transferabilitatea legilor din fisurare la oboseală în vedera unei mai bune aprecieri a 

fiabilității structurilor industriale și pe discontinuități asupra distributiei campului acustic, în 

domenii de graniță a protecției mediului industrial. 

 Problemele de portabilitate a proprietăților mecanice ale materialelor sunt o problemă 

veche și mereu prezentă deoarece nu sunt rezolvate. În secolul XXI, problema portabilității s-

a extins și la modurile de încărcare a structurilor mecanice, la determinarea pragului de 

curgere, la geometria și grosimea lor. De remarcat și componenta tehnologică, ce impune 

stabilirea unei baze pentru un instrument utilizabil în programe de calcul, ce poate fi unul de 

analiză prin metoda elementelor finite. În cazul materialelor cu durabilitate scăzută, se 

efectuează încercări cu deformații mari, astfel încât să se ajungă în domeniul de plasticitate. 

Rezultatele sunt folosite pentru a proiecta piesele cu o durată de viață limitată, cu hub-uri 

semnificative de tensiune, sau pentru piese solicitate cu amplitudine mare. Fisurarea se 

produce în două etape: inițierea și propagarea fisurii. Apariția fisurii este diferită: fisuri scurte 

și lungi. Fisurile lungi sunt explicate de celebra lege a lui Paris, unde viteza de propagare a 
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fisurii este dată de mărimea factorului de intensitate a tensiunii. Această lege conține un 

exponent m și o constantă C care sunt considerați parametri intrinseci ai materialului. Cu 

toate acestea, câteva experimente pe probe cu diferite geometrii (epruvete plate cu crestătură 

centrală, epruvetă compactă) arată că fisurarea depinde de modelul testat și în special de 

coeficientul C a legii lui Paris. Acest lucru reprezintă o problemă reală, deoarece 

transferabilitatea estimează durata de viață a unei structuri, prin integrarea legii lui Paris de 

la o încercare de laborator, efectuată în condiții diferite de încărcare față de realitate. Ideea 

de bază a acestei direcții de cercetare este de a extinde acest concept, prin crearea unei 

diagrame C - σ. 

 Cea de-a doua componentă a planul de evoluţie şi cercetare, a apărut ca urmare a 

Directivei Consiliului Europei nr. 89/106/CEE. Protecția la zgomot și vibrații, precum și 

asigurarea confortului acustic, constituie un obiectiv important în protecția mediului 

industrial, cu posibilități de analiză și a corelaţiei între emisia acustică şi frecare / emisia 

acustică şi volumul de material uzat. Această nouă direcție de cercetare a fost demarată, 

primele rezultate fiind prezentate în lucrările: „General aspects concerning the assessment of 

the urban road traffic noise”, „The exterior noise impact on the activities developed in a 

teaching environment” și „Eco-innovative technologies for mitigating gaseous emissions 

from wastewatercollection systems”. Toate aceste trei lucrări au fost realizate cu autori dintr-

un colectiv interdisciplinar, fiind acceptate pentru publicare în revista Environmental 

Engineering and Management Journal, ISSN 1582-9596 nr. 1 din 2016. 


