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Rezumat

Prezenta teză de abilitare, intitulată “Spume metalice şi compozite pe bază de spume
metalice”, sintetizează performanțele academice, profesionale și de cercetare ale candidatului dr. ing.
Emanoil LINUL, după primirea titlului ştiinţific de doctor inginer (2011), și până în prezent. Autorul
tezei, ocupă în prezent funcția didactică de Conferențiar Universitar, cu norma întreagă, în Statul de
Funcțiuni al Departamentului de Mecanică şi Rezistenţa Materialeleor al Universității Politehnica
Timișoara. În acelaşi timp, începand cu anul 2018, candidatul este Cercetător Asociat în cadrul
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată din
Timisoara. Această teza prezintă o colecție impresionantă de abordări experimentale şi analitice, în
domeniul Ingineriei Mecanice, privind comportamentul mecanic al materialelor celulare uşoare
avansate.
Lucrarea este structurată în trei parți principale, divizate la randul lor în cinci capitole distincte.
Prima parte (§1) prezintă realizările autorului, a doua parte (§2-4) cuprinde rezultatele activităţii de
cercetare, iar ultima parte (§5) include evoluția carierei și perspectivele de dezvoltare personală după
obţinerea atestatului de abilităre. De asemenea, teza mai conţine 334 titluri bibliografice, 118 figuri, 21
tabele, 61 ecuaţii şi relaţii de calcul, respectiv 4 anexe.
PRIMA PARTE a tezei de abilitare, Capitolul 1, menționează principalele realizări științifice,
academice şi profesionale ale candidatului, obţinute în ultimii 11 ani de la susținerea publică a tezei de
doctorat. După obținerea titlului ştiinţific de doctor, activitatea de cercetare a candidatului s-a dezvoltat
în patru teme principale, ale căror repere sunt prezentate în Secţiunea 1.2.1. Prima temă de cercetare
este asociată cu spumele metalice, domeniu abordat începând cu anul 2011 (§1.2.1.1). Următoarea temă
este asociată cu spumele polimerice, subiect care extinde domeniul tezei de doctorat (§1.2.1.2). A treia
temă, iniţiată în anul 2016, este asociată cu spumele ceramice (§1.2.1.3). Ultima temă de cercetare
reflectă domeniul componentelor printate 3D, etapă dezvoltată în anul 2018 (§1.2.1.4). Cele mai
relevante publicaţii ştiinţifice (§1.2.2), proiectele de cercetare (§1.2.3) şi cele cu industria (§1.2.4) şi
stagiile de cercetare (§1.2.5), asociate cu activitatea de cercetare a candidatului sunt, de asemenea,
prezentate. Rezultatele activității de cercetare ale candidatului au fost prezentate în cadrul unor
manifestări academice și științifice, naționale și internaționale, prin articole publicate în reviste sau în
volumele de lucrări ale conferințelor. În perioada 2011-2021, candidatul a publicat peste 120 de lucrări
științifice, dintre care 91 sunt indexate în bazele de date Web of Science sau Scopus, în 61 dintre acestea
candidatul fiind prim autor sau autor corespondent. Întregul portofoliu de realizări stiintifice, pe care se
bazează prezenta teză de abilitare, se bucură de o bună vizibilitate internaţională. Astfel, pana în prezent,
lucrările autorului au beneficat de peste 1750 de citări identificate în baza de date Web of Science (H-
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index = 29), respectiv peste 2080 de citări identificate în baza de date Scopus (H-index = 31). Realizările
academice (§1.3) ale candidatului sunt materializate prin activitatea didactică desfăşurată pe plan intern
şi internaţional (§1.3.1), prin formarea profesională continuă (§1.3.2), respectiv prin funcţiile şi
responsabilităţile atribuite la nivel de Departament, Facultate sau Universitate (§1.3.3). Preocuparea
pentru activitatea didactică s-a concretizat încă din perioada studiilor de doctorat (2008-2011),
candidatul efectuand ore de aplicații la diverse discipline din cadrul departamentului. În ceea ce priveşte
funcţiile universitare, din anul 2012 candidatul desfăşoara activităţi didactice la Universitatea
Politehnica Timişoara, deţinând pe rând, funcţii didactice precum: Asistent universitar (februarie 2012),
Şef Lucrări universitar (februarie 2017) şi Conferenţiar universitar (septembrie 2019). Prestigiul
profesional dobândit (§1.4.1), calitatea de membru al unor organizaţii profesionale de prestigiu (§1.4.2),
colaborările profesionale naţionale şi internaţionale (§1.4.3), activitatea de recenzor al diferitelor reviste
de specialitate (§1.4.4), respectiv premiile şi distincţiile primite (§1.5.5), constituie realizările
profesionale (§1.4) ale candidatului. Mai mult decât atât, implicarea activă în comitetul editorial al unor
reviste ştiinţifice de prestigiu, precum şi organizarea de diverse manifestări ştiinţifice internaţionale,
confirmă şi validează prestigiul profesional al candidatului.
A DOUA PARTE a tezei de abilitare este structurată pe trei capitole (Introducere, Spume
metalice şi Compozite pe bază de spume metalice), si cuprinde cele mai importante rezultate cu privire
la contribuţia ştiinţifică personală a autorului. In mod cuprinzator, activitatea de cercetare a candidatului
este orientată spre aplicații ingineresti moderne, cu un accent constant pe proiectarea, optimizarea,
fabricarea şi caracterizarea materialelor celulare uşoare şi a compozitelor avansate pe bază de materiale
celulare.
Capitolul 2 este organizat pe patru secţiuni şi prezintă o introducere detaliată în tema de
cercetare abordată. În prima parte a Secţiunii 2.1 se definesc materialele celulare, se realizează o
prezentare generală a materialelor celulare naturale, respectiv se clasifică materialele celulare în funcţie
de morfologia celulelor şi modul de conectare al acestora. Apoi, în funcţie de matricea de bază utilizată,
sunt enumerate, definite şi prezentate principalele tipuri de materiale celulare sintetice. Proprietăţile
spumelor metalice, principalele aliaje metalice utilizate pentru fabricarea spumelor metalice, precum şi
microstructura spumelor metalice constituie subiectul celei de-a doua jumatăţi a Secţiunii 2.1. Secţiunea
2.2 prezintă metodele de obţinere a spumelor metalice. Iniţial, se realizează o clasificare a spumelor
metalice pe baza metodelor de fabricaţie „cu presiune asistată” și „fără presiune”. Ulterior, se efectuează
o descriere detaliată a proceselor de obţinere a spumelor prin turnare şi prin metalurgia pulberilor. Astfel,
se prezintă modul de alegere a constituienţilor utilizaţi, etapele proceselor de fabricaţie, discuţii şi
imagini cu microstructura spumelor, şi, în cele din urmă, se evidenţiază avantajele şi dezavantajele
asociate fiecărui proces. În Secţiunea 2.3 se prezintă proprietăţile mecanice ale spumelor metalice,
împreună cu principalele metode distructive şi nedistructive de determinare a acestora. Se descrie
influenţa densităţii, aliajului folosit, temperaturii de testare şi vitezei de încărcare asupra
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comportamentului mecanic al spumelor metalice. De asemenea, se prezintă regiunile curbei tensiunedeformaţie la compresiune şi, pe baza acestor regiuni caracteristice, se definesc principalele proprietăţi
mecanice. Mai mult, pentru înţelegerea comportamentului mecanic, se prezintă studii din literatura de
specialitate efectuate pe diferite tipuri de spume metalice. Aplicaţiile funcționale şi structurale ale
spumelor metalice sunt incluse în Secţiunea 2.4. În prima parte se definesc criteriile şi factorii care stau
la baza domeniului de aplicabilitate al spumelor metalice. Mai departe, se realizează o distribuţie a
aplicaţiilor privind spumele metalice în diverse sectoare industriale. În ultima parte se prezintă aplicațiile
spumelor metalice, grupate în funcție de morfologia celulelor și tipul aplicației.
Capitolul 3 prezintă influenţa temperaturii, anizotropiei, direcţiei de încărcare, vitezei de
încărcare şi densităţii asupra proprietăţilor mecanice ale spumelor metalice. Studiile se concentreaza în
special pe mecanismele de cedare care au loc în microstructura spumelor, proprietăţile de rezistenţă și
pe performanţele energiei de absorbție. Mai mult, potrivit cu temperaturile de testare utilizate, se
realizează diverse corelaţii între macrostructură, microstructură și curbele caracteristice ale spumelor
investigate. Secţiunea 3.1 prezintă detaliat influenţa temperaturii de testare (25, 150, 300 şi 450°C) şi
direcţiei de încărcare (axial şi radial) asupra proprietăţilor mecanice la compresiune ale epruvetelor
cilindrice din spumă metalică. În finalul secţiunii, se prezintă o comparaţie a proprietăţior mecanice
pentru cele două direcţii de încărcare, funcţie de temperatura de testare. Secţiunea 3.2 studiază
comportamentul mecanic al spumelor metalice, pe epruvete cubice, sub diferite condiții de încărcare
(trei direcţii ortogonale), respectiv diferite temperaturi de testare (-196, 25 și 250°C). Accentul este pus
pe efectul orientării şi tipului celulelor, precum şi pe procentul de distribuție al acestora în structura
spumelor, asupra proprietăţilor mecanice. În plus, conform temperaturii de testare și direcției de
încărcare, se prezintă modificarea procentuală relativă a proprietăților normalizate. Scopul principal al
Secţiunii 3.3 este de a realiza o analiză statistica a microstructurii spumelor metalice şi de a determina
caracteristicile mecanice sub dubla influenţă a densităţii (0,35 – 0,55 g/cm3) şi a vitezei de încărcare
(1,67·10-4 m/s – 3,72 m/s). Se prezintă comparaţii între rezultatele cvasi-statice şi dinamice. De
asemenea, câmpul de deformaţii de pe suprafața epruvetelor, rezultat în urma încărcarilor de
compresiune, se identifică prin trasarea hărţilor deformaţiilor de suprafață. Secţiunea 3.4 abordează
influenţa densităţii spumelor metalice (0,43 – 1,39 g/cm3) asupra coeficientului lui Poisson. Iniţial,
pentru determinarea valorilor coeficientului lui Poisson, se realizează investigaţii experimentale
nedistructive, pe epruvete disc, prin aplicarea metodei excitarii prin impuls. Ulterior, dependența
coeficientului lui Poisson de porozitatea spumei metalice, a fost modelată analitic prin utilizarea metodei
de aproximare liniară și pe baza relației putere-lege de percolație.
Capitolul 4 se concentrează pe influenţa temperaturii de testare (intervalul 25-450°C) asupra
proprietăţilor mecanice ale compozitelor pe bază de spume metalice. Sunt prezentate principalele
rezultate (curbele caracteristice, variaţia proprietăţilor, procesul de deformare al epruvetelor, analiza
macro- şi micro-structurală) ale tuburilor goale şi tuburilor umplute cu spumă, solicitate la compresiune
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axială şi radială. Apoi, în funcție de temperatura de testare, se compară rezultatele celor două configuraţii
de epruvete (tub gol – tub umplut cu spumă), respectiv a celor două tipuri de încărcări (axial – radial).
Mai mult, conform temperaturii de testare şi configuraţiei epruvetelor, se prezintă unele corelații între
macrostructură, microstructură și curbele caracteristice la compresiune cvasi-statică. În final sunt
prezentate discuţii aprofundate privind efectul articulaţiilor plastice şi a tranziției fragil  ductil, atât
asupra proprietăților de rezistenţă și capacității de absorbție a energiei, cât şi asupra mecanismelor de
cedare care au loc și interacțiunii spumă-tub.
A TREIA PARTE a tezei de abilitare, Capitolul 5, prezintă succint planul de evoluţie şi
dezvoltare a carierei din punct de vedere științific, academic și profesional. În vederea îmbunătăţirii
prestigiului personal şi instituţional, obiectivul general de dezvoltare a carierei se conturează pe două
abordări principale. Prima abordare are la bază rezultatele dobandite şi experienţa actuală a candidatului;
mai exact direcțiile dezvoltate până în prezent, în domeniul pregătirii şi desfăşurării activităţii, care au
fost parțial investigate și care necesită o aprofundare detaliată. A doua abordare este reprezentată de
obţinerea unor noi rezultate şi cunoştinţe importante, prin identificarea unor direcţii de actualitate şi
oportunităţi de dezvoltare. În ceea ce privește dezvoltarea carierei ştiinţifice, cercetările viitoare se vor
desfășura pe trei direcţii principale: materiale celulare naturale şi sintetice (§5.2.1), componente printate
3D (§5.2.2) şi structuri compozite pe bază de materiale celulare (§5.2.3). Pentru susţinerea direcţiilor de
cercetare amintite şi pentru dezvoltarea continuă a carierei ştiinţifice, în Secţiunea 5.2.4, sunt prezentate
soluții care să ducă la realizarea acestora. Dezvoltarea carierei academice (§5.3) se identifică pe baza a
trei niveluri principale, şi anume: activităţi individuale, colegiale şi studenţeşti. Pentru fiecare nivel
amintit, candidatul prezintă obiective concrete. Dezvoltarea carierei profesionale (§5.4) urmăreşte
recunoaşterea performanţelor profesionale pe plan internaţional ale candidatului. În acest sens, autorul
propune atingerea mai multor obiecive specifice.
Teza de abilitare se încheie cu lista referințelelor bibliografice asociate celor trei părţi și
secţiunea de Anexe care conține lista de figuri (Anexa 1), lista de tabele (Anexa 2), lista de notaţii,
abrevieri, acronime (Anexa 3) şi lista a 10 publicații științifice relevante (Anexa 4).
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