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ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Nr.credite: 5
Di i li t ă tă dDisciplina este prevăzută cu ore de:
- curs 3 ore/săptămână
- laborator 2 ore/săptămână- laborator 2 ore/săptămână

Prezentarea la examen este condiţionată de încheierea situaţiei la 
laborator care presupune obţinerea unei note.
Examenul este oral şi constă în rezolvarea subiectelor de pe biletul 
de examen. Subiectele le găsiţi la sfârşitul fiecărui curs.
N t fi lă l l ă tf lNota finală se calculează astfel:
(2 x nota pe subiectele de examen + nota de la laborator)/3

La examen este obligatoriu să aveţi carnetul de studentLa examen este obligatoriu să aveţi carnetul de student.



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

Ştiinţa materialelor reprezintă studiul relaţiilor existente între 
structura şi proprietăţile lor generale.

Tehnologia materialelor este  ştiinţa care se ocupă cu studiul, 
elaborarea şi determinarea proceselor metodelor şi procedeelor deelaborarea şi determinarea proceselor, metodelor şi procedeelor de 
prelucrare a materialelor.



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

CUPRINSCUPRINS
Introducere în domeniul materialelor. 
Tipuri de materiale. Influenţa mediului exterior asupra comportării 
materialelor.
Structura atomică şi imperfecţiuni în structura atomică. Celula 
elementară şi reţele cristaline. Defecte (punctiforme, liniare, de ş ţ (p , ,
suprafaţă, de volum).              
Proprietăţile  materialelor. 
P i tăţi i l t i ti ti i t iProprietăţi mecanice, electrice, optice, magnetice şi termice. 
Încercări ale materialelor.
Încercări distructive. Încercări de duritate (Brinell, Vickers, Rockwell, ( , , ,
Poldi). Încercări mecanice statice (încercarea la tracţiune, 
compresiune, încovoiere, forfecare). Încercări nedistructive (controlul 
cu lichide penetrante, controlul cu pulberi magnetice, controlul cu p , p g ,
ultrasunete, termografia).



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

Diagrame binare şi ternare Difuzia în materialeDiagrame binare şi ternare. Difuzia în materiale. 
Difuzia staţionară şi nestaţionară.
Elaborarea oţelurilor şi fontelor.                                                            
Turnarea şi procese de solidificare. 
Bazele procesului de solidificare. Turnarea în forme temporare, 
permanente şi în matriţăpermanente şi în matriţă.                                                                           
Aliaje feroase. 
Oţeluri carbon. Oţeluri aliate. Influenţa elementelor de aliere asupra 
proprietăţilor oţelurilor. Fonte. Utilizări.                                         
Tratamente termice (recoacere, călire, revenire). Tratamente 
termochimice (carburare, nitrurare, nitrocarburare). ( , , )
Aliaje neferoase.
Aliaje de aluminiu. Aliaje de cupru. Aliaje de Zn. Aliaje de titan. 
Aliaje de nichel Aliaje de Pb Aliaje de Mg Aliaje de Sn Aliaje deAliaje de nichel. Aliaje de Pb. Aliaje de Mg. Aliaje de Sn. Aliaje de 
Cr.



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

PolimeriPolimeri.
Clasificare şi obţinere. Polimeri termoplastici. Polimeri termorigizi. 
Utilizări.                                                                                                     
Materiale compozite.
Material de ranforsare şi matrice. Obţinere şi prelucrare. Utilizări.         
Deformări plastice.  
Forjare. Laminare. Matriţare. Extruziune. Trefilare.                 
S dSudare.
Bazele sudării. Materiale pentru sudare. Tipuri de sudare. Defecte ce 
pot apărea la sudare.pot apărea la sudare. 
Materiale ceramice.
Materiale ceramice tradiţionale. Materiale ceramice tehnice. 
Proprietăţi ale materialelor ceramice.                                                
Coroziunea metalelor şi protecţia împotriva coroziunii.



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

•Podul Jiaozhou, 
care leagă portul 

•Avionul A380 are două
niveluri unde încap 555 de g p

chinez Quingdao 
de insula 
Huangdao, are 

pasageri. Puterea celor 
patru motoare Rolls-Royce 
este echivalentă cu cea a g ,

42,4 kilometri 1000 de maşini Hummer.



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

•Burj Dubai are o înălţime de 818 m. Faţada este din aluminiu şi sticlă, iar j
această combinaţie până la înălţimea de 512 m reprezintă un record de 
greutate, cântărind cât 5 avioane A380.  



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

TIPURI DE MATERIALE

M t i l l t l ifi t î 4 i t tMaterialele sunt clasificate în 4 grupe importante:
Metale 
CeramiceCeramice
Polimeri
Compozite care sunt combinaţia a cel puţin două grupe p ţ p ţ g p
prezentate anterior

Materialele în fiecare din aceste grupe posedă structură şi 
i tăţi dif itproprietăţi diferite. 



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

METALEMETALE
Metalele pure (fierul, aluminiul, cuprul, nichelul, magneziul, zincul, 
titanul, etc.) şi aliajele (oţelul, fonta, alama, bronzul, etc.) au în 
general o conductivitate termică şi electrică bună o rezistenţăgeneral o conductivitate termică şi electrică bună, o rezistenţă 
mecanică şi rigiditate în general ridicate, maleabilitate şi rezistenţă 
la şoc.
P i tăţil i ţi t t d t t l ăt ii t liProprietăţile mai sus menţionate sunt datorate legăturii metalice.
Metalele pot fi feroase sau neferoase.
Au structură cristalină sau amorfă.u st uctu ă c sta ă sau a o ă.
Metalele pure sunt mai rar utilizate, în schimb combinaţiile dintre 
acestea numite aliaje permit satisfacerea diferitelor condiţii impuse de 
utilizarea ulterioarăutilizarea ulterioară.   

Stent din 
NitinolNitinol 
(Ni/Ti)



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

CERAMICE
Sunt materiale dure dar în acelaşi timp şi foarte fragile TehnicileSunt materiale dure, dar în acelaşi timp şi foarte fragile. Tehnicile 
actuale de obţinere fac ca materialele ceramice să devină suficient de 
rezistente la rupere pentru a fi utilizate de exemplu la confecţionarea 
paletelor de rotor ale turbinelor (fig 1 )paletelor de rotor ale turbinelor (fig.1.). 
Cărămizile, sticla, materialele refractare şi abrazive au conductivitate 
electrică şi termică scăzută şi adesea sunt utilizate drept izolatori. 
Sunt materiale anorganice, cu o structură cristalină sau amorfă.
Legătura ce caracterizează materialele ceramice poate să fie 
covalentă sau ionică.
Ceramica tradiţională (porţelan, gresie, faianţă).
Ceramica tehnică (alumină, carbură de W, carbură de Ti, carbură de 
bor etc )bor, etc.).



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

Fig.1. (a) Palete de turbină pentru compresor axial 
(b) Varianta rigidizată

•paletele piese supuse unor solicitări termice•paletele, piese supuse unor solicitări termice 
și mecanice extreme.
•actual, temperaturile la intrarea în turbină au 
d i î l i ( bidepășit în unele cazuri (turbine pentru 
avioane militare) temperatura de 1800 °C, 
paletele fiind făcute în acest caz din materiale 
ceramice poroase, prin porii lor circulând aer 
provenit de la compresor, relativ rece.
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POLIMERI
A d ti it t t i ă i l t i ă ă tă i t ţă i ăAu conductivitate termică şi electrică scăzută, rezistenţă mecanică 
scăzută şi nu sunt recomandaţi pentru utilizarea la temperaturi 
ridicate. 
Sunt substanţe compuse din molecule mici identice, numite 
monomeri, legate prin legături covalente.
P li ii fi l i i (fi 2 ) i i i (fi 3 )Polimerii pot fi termoplastici (fig.2.) sau termorigizi (fig.3.), cu 
proprietăţi diferite, ca urmare a lanţului molecular diferit.
În categoria polimerilor intră cauciucul, materiale plastice şi diferiteÎn categoria polimerilor intră cauciucul, materiale plastice şi diferite 
tipuri de adezivi.
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Fig.2. Polimeri termoplastici                          Fig.3. Polimeri termorigizi



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

Fig.4. Vestă din kevlar

•A fost inventat în 1965 şi 
introdus pe piaţă în 1970.

•Are rezistenţă la foc.

• Este o poliamidă.

•Rezervor de combustibil 
din industria auto materialdin industria auto material  
HDPE
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MATERIALE COMPOZITEMATERIALE COMPOZITE
Sunt materiale confecţionate din două sau mai multe materiale 
distincte, prezentate anterior, cu proprietăţi chimice şi fizice 
diferite faţă de materialele din care sunt alcătuite.diferite faţă de materialele din care sunt alcătuite.
Sunt utilizate în toate domeniile, începând cu cel aerospaţial şi nu în 
ultimul rând cel casnic.
Avantajul major al materialelor compozite constă în posibilitateaAvantajul major al materialelor compozite constă în posibilitatea 
obţinerii unei game diverse de materiale cu proprietăţi controlate şi 
îmbunătăţite.
În general orice material compozit este o structură spaţială formatăÎn general, orice material compozit este o structură spaţială formată 
din două elemente fundamentale:
-matricea (mediul solid continuu), reprezentată de componentul cu 

cea mai mare proporţie volumică;cea mai mare proporţie volumică;
-armătura (umplutura) constituită din formaţiuni solide izolate 

(discontinue) din componentul sau componentele de armare, care 
împarte matricea în volume mai mici, dar comunicante între ele;p , ;

Interfaţa este suprafaţa de separaţie dintre acestea.



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

Fig 5 Geometria elementelor deFig.5. Geometria elementelor de 
armare în compozite



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

Fig.6. Material compozit cu 
matrice SiC şi fibre din SiC
(NICALON)(NICALON)

(http://www.coiceramics.com/pd
fs/Nicalon 1-17-06.pdf)fs/Nicalon_1 17 06.pdf) 
Fibrele pot fi folosite pentru 
ranforsarea matricelor 

i l i i liceramice, plastice şi metalice.



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

• Fig.7. 
Compoziţia 
bombardieruluibombardierului 
Stealth B2 cu 
pondere mare a 
materialelor 
compozite

(http://www.polyd
is.ro/?rad=98&
rad2=192)
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•Fibre de carbon care ranforsează o matrice ceramică de SiC. Prezintă 
proprietăţi foarte bune de rezistenţă mecanică la temperatură ridicată şiproprietăţi foarte bune de rezistenţă mecanică, la temperatură ridicată şi 
uzură, stabilitate dimensională.  

Fi 8 Di d f â ă di Fi 9 Di d f â ă

Fig.10. Saboți de 

Fig.8. Disc de frână din 
compozit Ferrari F430. 
Ansamblul sistemului 

Fig.9. Disc de frână 
din compozit
Porsche 911

frână din materiale 
compozite

de frânare costa 16000 
USD
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Fig.11. 
Rezistenţa 
diferitelordiferitelor 
categorii de 
materiale 



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR

ALEGEŢI MATERIALUL Ţ
POTRIVIT DIN CARE SĂ FIE 
CONFECŢIONATĂ O CEAŞCĂ 
PTR CAFEAPTR. CAFEA.

Ce proprietăţi credeţi că trebuie să Ce p op etăţ c edeţ că t ebu e să
prezinte materialul convenabil?

Luaţi în considerare şi problemele 
de mediu.



INTRODUCERE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR
EFECTELE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ASUPRA COMPORTĂRII

MATERIALELOR
Legătura dintre structură, proprietăţi şi prelucrarea materialelor este 
influenţată de mediul exterior în care se găseşte materialul incluzîndinfluenţată de mediul exterior în care se găseşte materialul incluzînd 
temperatura ridicată şi coroziunea.

TEMPERATURA
Schimbările de temperatură alterează dramatic proprietăţile materialelor 
(fig.12.).
M t l l f t d ifi t i it d d t t t t iMetalele care au fost durificate prin anumite procedee de tratament termic 
sau de deformare plastică îşi pot pierde brusc rezistenţa mecanică când sunt 
încălzite.
Temperaturile ridicate modifică structura ceramicelor şi determină 
înmuierea sau arderea polimerilor.
L l l ă i i f ăLa cealaltă extremitate, temperaturi foarte scăzute pot cauza o rupere 
fragilă metalelor sau polimerilor, chiar dacă forţele aplicate sunt mici. 
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Fig.12. Variaţia rezistenţei 
mecanice cu temperatura pentru 
cîteva tipuri de materiale

Creşterea temperaturii în 
general duce la scădereageneral duce la scăderea 
rezistenţei unui material. 
Polimerii sunt corespunzători 
doar la temperaturi scăzutedoar la temperaturi scăzute. 
Unele compozite în schimb cum 
ar fi cele carbon-carbon şi 
ceramicele au proprietăţi buneceramicele au proprietăţi bune 
și la temperaturi ridicate. 
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COROZIUNEA

Majoritatea metalelor şi polimerilor reacţionează cu oxigenul şiMajoritatea metalelor şi polimerilor reacţionează cu oxigenul şi 
alte gaze, în mod special la temperaturi ridicate.

Metalele şi ceramicele se pot sfărâma/r pe (fig 13 ) iar polimerii potMetalele şi ceramicele se pot sfărâma/rupe (fig.13.), iar polimerii pot 
deveni fragili. 
De exemplu, difuzia hidrogenului atomic în interioriorul metalului 
determină prin formarea moleculelor apariţia de cavitaţi în interiordetermină, prin formarea moleculelor, apariţia de cavitaţi în interior. 
Metalul devine slab şi fragil şi se va rupe uşor.
Materialele sunt atacate şi de lichidele corozive, ajungînd la 
rupere prematură (fig 14 )rupere prematură (fig.14.).

Inginerii au sarcina de a selecta corect materialele sau de a face 
acoperiri de suprafaţă pentru a permite exploatarea anumitoracoperiri de suprafaţă pentru a permite exploatarea anumitor 
componente în medii agresive.
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Fig.13. Ruperea materialelor  
ca urmare a influenţei negative 
a hidrogenului (difuzie șia hidrogenului (difuzie și 
combinare H+H=H2) (50 x). 

Fig 14 Coroziune severăFig.14. Coroziune severă, 
pitting sau rupere ca urmare a 
deteriorării unui rezervor de 
către bacterii în combustibilulcătre bacterii în combustibilul 
contaminat (10 x).



STRUCTURA ATOMICĂ
Structura unui material poate fi examinată ca: structură atomică, p ,
microstructură şi macrostructură.
Proprietăţile unui material sunt în funcţie de forţele de legătură
dintre atomi şi la rândul lor, aceste forţe de legătură depind de ş ţ g p
structura atomică.
Arhitectura atomică se referă la repartiţia spaţială a atomilor sau 
moleculelor într-un corp precum şi la relaţiile geometrice existente 

i iil ilîntre poziţiile tuturor atomilor.
Diamantul şi grafitul de exemplu, care amândouă sunt forme de 
existenţă ale carbonului, prezintă proprietăţi diferite (diamantul este 
l i l l 10 d d i l i M h î i fi l lla nivelul 10 pe scara de duritate a lui Mohs, în timp ce grafitul este la 
1, putând fi zgâriat cu unghia). 
Grafitul este bun conducător de căldură şi curent electric, în timp ce 
di t l d i i ăld i i i t l l t idiamantul nu conduce nici căldura şi nici curentul electric. 
Diamantul este incolor, transparent şi strălucitor, pe când grafitul este 
cenuşiu, opac şi unsuros.



STRUCTURA ATOMICĂ
Briliantul se obţine prin şlefuirea diamantului, iar masa se măsoară în 

1 0 205 Di l i l i di d 1carate: 1 carat = 0,205 g. Diametrul exterior al unui diamant de 1 
carat în formă de briliant este de aprox. 6,5 mm. Preţul diamantelor 
depinde de masă, claritate şi strălucire.
Di t l t f l it l l i t b i bi t d d bă iDiamantul este folosit la scule, pietre abrazive, obiecte de podoabă şi
instrumente optice, iar grafitul este folosit la electrozi pentru cuptoare
electrice cu arc, cuve elecrolitice, confecţionarea minelor de creion şi
fabricarea fibrelor de carbonfabricarea fibrelor de carbon.
Criteriile de bază ale evaluării diamantelor, denumite "Cei 4 C“
( după inţialele cuvintelor din limba engleză), sunt: 1.Greutate în
carate 2 Culoare (color) 3 Claritate (Clarity) 4 Tăietură (Cut)carate, 2.Culoare (color), 3.Claritate (Clarity), 4.Tăietură (Cut)
Sistemul celor patru C a fost stabilit în anii ’50 de Institutul American 
de Pietre Preţioase (Gemological Institute of America – GIA) şi este
acceptat ca atare de gemologi şi oameni de afaceri. 





STRUCTURA ATOMICĂ

Fig.15. Stări de agregare: solidă, lichidă, gazoasă, plasmă.

Consecinţă a acţiunii:
•factorilor interni (natura şi 
ă i f l dmărimea forţelor de 

interacţiune);
•factorilor externi 
(temperatura, presiunea, 
natura şi intensitatea 
câmpurilor în care se află)câmpurilor în care se află).



STRUCTURA ATOMICĂ
Fig.16. Stări de agregare: 

Solidă Lichidă GazoasăSolidă Lichidă Gazoasă

Un gaz ocupă tot volumul 
l di iţiFiecare atom are Un lichid este 

pus la dispoziţie. 
Sunt compresibile, iar 
fiecare dintre particulele 
componente (atomi sau 

l l ) t î i

Fiecare atom are 
acelaşi număr de 
atomi vecini aşezaţi 
la aceeaşi distanţă

incompresibil, 
deoarece atomii sunt 
în mod obişnuit 
aflaţi în contact. 
Li hid l molecule) este în mişcare 

continuă ca urmare a 
agitaţiei termice.

la aceeaşi distanţă.
Ordine la mare 
distanţă.

Lichidele sunt
caracterizate prin
vâscozitate. 



TIPURI DE LEGĂTURI

Elementele cele mai stabile sunt acelea care au ultimul strat 
electronic saturat (gazele rare – heliu, neon, argon, etc.).
Celelalte pot tinde către structuri stabile prin: pierderea, câştigarea,Celelalte pot tinde către structuri stabile prin: pierderea, câştigarea, 
punerea în comun a electronilor de valenţă.

Legăturile care ţin atomii în anumite poziţii pot fi:Legăturile care ţin atomii în anumite poziţii pot fi:
Ionice;
Covalente;
M t liMetalice.

Legături între molecule (de tip van der Waals, de hidrogen).



SISTEME CRISTALINE. ARANJAMENTUL ATOMILOR ÎN REŢEAUA 
CRISTALINĂ. 

Structura cristalină este caracterizată de un aranjament simetric al 
atomilor în spaţiu.p ţ
Putem reprezenta repartiţia atomilor într-un cristal printr-o reţea 
tridimensională de linii drepte (fig.17.).
R ţ i t li ă t f tă di t ti t î ţiReţeaua cristalină este formată din puncte repartizate în spaţiu 
într-o anumită ordine, fiecare punct al reţelei fiind înconjurat de 
acelaşi număr de atomi vecini, tot sub formă de puncte. Unirea 

t l i li ii d t d l bţi i ţ lpunctelor prin linii drepte duce la obţinerea unei reţele.
Celula elementară este cea mai mică subdiviziune a unei reţele 
cristaline care păstrează toate caracteristicile întregii reţele 
(fig.18.).
Sunt identificate 14 tipuri de celule elementare sau reţele Bravais 
(fig.20.), grupate în 7 sisteme cristalografice (fig.19.).( g ), g p g ( g )



SISTEME CRISTALINE. ARANJAMENTUL ATOMILOR ÎN REŢEAUA 
CRISTALINĂ. INDICI MILLER

Fig.17. Reţea tridimensională de linii drepte Fig.18. Celula 
elementară ca 
subdiviziune a 
reţelei 
cristalinecristaline



SISTEME CRISTALINE. ARANJAMENTUL ATOMILOR ÎN REŢEAUA 
CRISTALINĂ. 
Fig.19. Cele 7 sisteme cristalograficeg g

Nr.
crt.

Denumire Relaţia între 
laturi

Unghiul dintre 
axe Exemple

Cr O K

1. Triclinic a ≠ b ≠ c α ≠ β ≠ γ ≠ π /2

Cr2O7K2

Sβ; 
CaSO4.2H2O

2. Monoclinic a ≠ b ≠ c α = γ = π /2 ≠ β

Ortorombic Sα; Ga; Fe3C

3. a ≠ b ≠ c α = β = γ = π /2



SISTEME CRISTALINE. ARANJAMENTUL ATOMILOR ÎN REŢEAUA 
CRISTALINĂ. 

Nr.
crt.

Denumire Relaţia între 
laturi

Unghiul dintre 
axe Exemple

Tetragonal Snβ; Ti02

4.

Tetragonal

a = b ≠ c α = β = γ = π 
/2

5.

Hexagonal

a = b ≠ c α = β = π /2 ; 
γ = 2π/3

Zn; Cd; NiAs

γ

6

Romboedric

b α = β = γ ≠ π 
As; Sb; B;

6. a = b = c α β γ ≠
/2

Cubic Cu; Ag; Au;

7.

Cubic

a = b = c α = β = γ = π 
/2

Fe; NaCl



SISTEME CRISTALINE. ARANJAMENTUL ATOMILOR ÎN REŢEAUA 
CRISTALINĂ. Fig.20. Reţele Bravais:

Cubică simplăCub c s p
Cubică cu feţe centrate
Cubică cu volum 
centrat
Tetragonală simplă
Tetragonală cu volum 
centrat
Hexagonală
Ortorombică simplă
Ortorombică cu volum 
centrat
Ortorombică cu baze 
centrate
O t bi ă f ţOrtorombică cu feţe 
centrate
Romboedrică
Monoclinică simplăMonoclinică simplă
Monoclinică cu baze 
centrate
Triclinică



SISTEME CRISTALINE. ARANJAMENTUL ATOMILOR ÎN REŢEAUA 
CRISTALINĂ.

Numărul de atomi care revine unei celule elementare a unei reţele 
cristalografice cubice este: NNNN cf ++

Ni - numărul de noduri situate în interiorul celulei;
82

NN cf
i ++=

N u ă u de odu s tuate te o u ce u e ;
Nf - numărul de noduri aflate pe feţele celulei;
Nc - numărul de noduri situate în colţurile celulei.

Majoritatea metalelor şi aliajelor cristalizează într-unul din sistemele 
cu reţea:

) bi ă l t t (C VC )a) cubică cu volum centrat (C.V.C.);
b) cubică cu feţe centrate (C.F.C.);
c) hexagonală compactă (H C )c) hexagonală compactă (H.C.).



SISTEME CRISTALINE. ARANJAMENTUL ATOMILOR ÎN REŢEAUA 
CRISTALINĂ.

Reţele cristaline mai des întâlnite la metale
1.Reţeaua cubică cu feţe centrate (fig.21.)

C i t li ă (C C S Th Pb Ni A A Pd Pt Rh I F CCristalizează: (Caα, Ceβ, Sr, Th, Pb, Ni, Ag, Au, Pd, Pt, Rh, Ir, Feγ, Cu, 
Coβ), cu proprietăţi bune de ductilitate şi maleabilitate.



SISTEME CRISTALINE. ARANJAMENTUL ATOMILOR ÎN REŢEAUA 
CRISTALINĂ.

2.Reţeaua cubică cu volum centrat (fig.22)
Cristalizează: Rb, K, Na, Li, Zrβ, Ta, Mo, V, Feα, Cr, Nb, Ba, Tiβ.
R i t ţ i ă idi tă i l ti it t d tăRezistenţa mecanică ridicată şi o plasticitate moderată.



SISTEME CRISTALINE. ARANJAMENTUL ATOMILOR ÎN REŢEAUA 
CRISTALINĂ.

3.Reţeaua hexagonală compactă (fig.23)
Cristalizează: Hf, Mg, Tiα, Cd, Re, Os, Ru, Zn, Coα, Be, Y, Zrα.



SISTEME CRISTALINE. ARANJAMENTUL ATOMILOR ÎN REŢEAUA 
CRISTALINĂ.
Influenţa tipului reţelei cristaline asupra plasticităţii materialelor 

metalice
Deformarea plastică a unui material depinde de numărulDeformarea plastică a unui material depinde de numărul 
sistemelor de alunecare.
Nr. sistemelor de alunecare = 
Nr. planelor de alunecare x Nr. direcţiilor de alunecare
Pentru reţeaua HC: 1 plan cu densitate max. de atomi x 3 direcţii  =  
3 i d l3 sisteme de alunecare
Pentru reţeaua cubică cu volum centrat: 6 plane cu densitate max. de 
atomi x 2 direcţii = 12 sisteme de alunecareatomi x 2 direcţii  12 sisteme de alunecare
Reţeaua cubică cu feţe centrate: 8 plane cu densitate max. de atomi 
x 3 direcţii = 24 sisteme de alunecare
CONCLUZIE: plasticitatea cea mai bună o are reţeaua CFC.



SISTEME CRISTALINE. ARANJAMENTUL ATOMILOR ÎN 
REŢEAUA CRISTALINĂ.

Metale şi sisteme de cristalizare



INDICII MILLER

Pentru a prezenta aspecte legate de structura metalelor (alunecare, 
maclare textură etc ) este necesară notaţia planelor atomice alemaclare, textură, etc.), este necesară notaţia planelor atomice ale 
reţelei cristaline precum şi orientarea lor, unele în raport cu altele.
Planul cristalografic este planul care trece prin cel puţin 3 
puncte.

Fi 24 D i i lFig.24. Determinarea unui plan
cristalografic



INDICII MILLER

Pentru notarea planelor sunt utilizaţi indicii Miller, care se obţin astfel:
Se consideră un sistem de axe de coordonate a cărui origine se găseşte într-
un nod al reţelei.
Considerând un plan care intersectează cele 3 axe de coordonate, 
segmentele tăiate pe cele trei axe se notează cu m, n, p. Luând ca bază de 
măsură vectorii a, b şi c pe axele de coordonate, valorile tăiate vor 
fi b rrrfi
Se iau apoi valorile inverse ale acestor segmente, care vor fi: 1/m, 1/n şi 
1/p.
Se ia drept numitor comun al acestor fracţii valoarea w şi se aduc fracţiile

cpbnam rr ,,

Se ia drept numitor comun al acestor fracţii valoarea w şi se aduc fracţiile 
respective la acelaşi numitor, rezultând valorile: h/w, k/w şi l/w. Se constată 
că: h = w/m, k = w/n şi l = w/p.
După aducerea la acelaşi numitor se elimină numitorul comun şi valorile p ş ş
rămase vor fi: h, k şi l = INDICII MILLER.
Se scriu între paranteze rotunde, fără virgulă între ei.
În cazul în care planul taie axele de coordinaţie în domeniul negativ, atunci 
segmentul respectiv va avea valoarea negativă. Indicii Miller vor fii de ex: 

( )032



TRANSFORMĂRI ALOTROPICE LA METALE. POLIMORFISMUL.

Dacă acelaşi metal prezintă în intervale de temperatură diferite 
reţele cristaline diferite atunci această însuşire se numeştereţele cristaline diferite, atunci această însuşire se numeşte 
polimorfism.
Stările prin care trece respectivul metal şi în care prezintă reţele 
cristaline diferite dar stabile în diferite intervale de temperatură, se 
numesc stări alotropice.
Notaţia stărilor alotropice se face cu litere ale alfabetului grecescNotaţia stărilor alotropice se face cu litere ale alfabetului grecesc
α, β, γ, δ, etc., ele fiind scrise la simbolul chimic al materialului 
respectiv. 
Exemplu: Feα, Feβ, Coβ, etc.
Dacă există mai multe stări alotropice notaţia lor se face în ordine 
alfabetică pornind de la temperaturi joase spre temperaturi ridicatealfabetică, pornind de la temperaturi joase spre temperaturi ridicate.



TRANSFORMĂRI ALOTROPICE LA METALE. POLIMORFISMUL

Fig.25. Polimorfismul fierului
T [°C]

1538
Feδ・(CVC)

1538

Feγ・(CFC)
1394

Feβ・(CVC)
912

Feα (CVC) feromagnetic

770

-273



TRANSFORMĂRI ALOTROPICE LA METALE. POLIMORFISMUL

Metal Formă 
alotropică

Interval de temperatură în 
care este stabilă [oC]

Tip reţea cristalină

Fe α,δ < 910   şi     1390 - 1534 CVC

γ 910 - 1390 CFC

Co α < 450 H

β 450 - 1490 CFC

Sn α < 18 Tip diamant

β 18 - 232 Tetragonal cu volum centrat

α < 742 Cubică 

Mn β 742 - 1192 Cubică

γ 1192 - 1250 Tetragonală cu feţe centrate

Ti α < 885 H

β 885 - 1720 CVC



SUBIECTE

Cele 7 sisteme cristalografice (relaţia între laturi şi unghiuri). 
Reţele cristaline mai des întâlnite la metale (desen, exemplu). 
Influenţa tipului reţelei cristaline asupra plasticităţii materialelorInfluenţa tipului reţelei cristaline asupra plasticităţii materialelor 
metalice.


