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REZUMAT: Această lucrare constă în studiul 

dezvoltării materialelor compozite de-alungul timpului 

şi a metodelor de aplicare a acestora. Începuturile 

aplicării depunerilor îşi au originea încă în antichitate, 

când egiptenii, grecii şi romanii foloseau procedee 

artizanale de decorare şi de protecţie a suprafeţelor cu 

ajutorul vopselelor şi placarea lemnului cu bronzul şi 

emailurile de diverse culori. Depunerile de metale 

precum Au, Ag, Cu şi alte metale sunt cunoscute de 

mult timp. 

  
CUVINTE CHEIE: compozit, acoperire, matrice 

metalică, protecţia suprafeţei  

 

1. INTRODUCERE  
 

Se crede că egiptenii au utilizat primii 

galvanoplastia scufundând statuetele metalice 

şi cele din lemn în soluţii concentrate de sări 

cuprice (ex: sulfat de cupru). La începutul 

sec. al XIX –lea sir Humprey Davy a arătat 

eficacitatea compuşilor cuproşi în protecţia 

vapoarelor contra acţiunii apei de mare. 

Această descoperire a dus la fabricarea 

vopselelor care protejează vapoarele. 

Cositorirea este aplicată din timpul romanilor 

şi al grecilor. Plinius şi Strabon atribuie lui 

Gaulois arta cositoririi. Se fabricau în 

Imperiul Roman monede false (prin 

scufundarea în cositor topit) şi oglinzi 

(depunere de staniu pe placă de cupru). În 

anul 1742, doctorul P.J. Malouin a adresat 

Academiei Regale din Franţa un raport în 

care arăta că tablele acoperite  prin 

scufundare în zinc rezistă mult mai bine la 

coroziune decât tablele cositorite. 

Galvanoplastia a apărut în anul 1837, când 

COMPOSITES – PAST AND 

PRESENT 

 

Minodora PASĂRE, “Constantin 

Brâncuşi” University Tg-Jiu, 210135 

Romania 

 

  
ABSTRACT: This paper is a study about the 

development of composite materials over time and a 

methods of application. Beginnings application 
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1. INTRODUCTION  
 

It is believed that the Egyptians used first 

electroplating sinking metal and wooden 

statues into concentrates of copper (copper 

sulphate). At the beginning of nineteenth 

century Sir Humprey Davy showed 

effectiveness of copper compounds in 

protecting ships against the action of sea 

water. This discovery led to themanufacture 

of paints that protect boats. Tinning is applied 

from the Romans and Greeks. Plinius and 

Strabon ascribes the art of copper protect to 

Gaulois.  

The counterfeit coins manufactured in the 

Roman Empire (by immersion in molten tin) 

and mirrors (deposition of tin on copper 

plate). In 1742, Dr. P.J. Malouine Royal 

Academy of France sent a report showing 

that dip zinc coated plates resists corrosion 

better than pewter plates. Electroplating 

appeared in 1837, when physicist Jacobi 

describe and apply in anode. Gold and silver 

coatings appear to year 1840 (Elkington 
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fizicianul Jacobi descrie şi aplică în  

galvanoplastie principul anodului solubil. 

Aurirea şi argintarea apar spre anul 1840 

(brevetate de Elkington în Anglia, Roultz şi 

Christofle în Franţa). Becquerel a realizat 

cercetări asupra nichelării electrolitice, fără 

rezultate spectaculoase, iar în 1869 doctorul 

Adams (Boston) pune la punct un procedeu 

practic. În anul 1910, inginerul suedez Shoop 

realizează metalizarea prin proiecţie termică 

în aer şi apoi sub vid. Ulterior, apar 

depunerea catodică, depunerea chimică în 

fază de vapori, tratamente cu difuzie, 

tratamente cu fascicule de înaltă energie.  

De-a lungul timpului, toate aceste tehnici de 

depunere au fost perfecţionate  şi dezvoltate. 

Dezvoltarea depunerilor a fost determinată de 

progresul ştiinţific şi tehnic care necesită 

materiale cu proprietăţi speciale ce nu pot fi 

elaborate prin alte procedee sau proprietăţi 

superficiale deosebite pentru materialele 

obişnuite. Ele au fost introduse în toate 

sectoarele de activitate: în aeronautică, în 

industria constructoare de maşini, în 

metalurgie, în industria alimentară etc. S-au 

realizat depuneri cu grosimi variabile, s-au 

depus straturi protectoare pe piese cu 

configuraţie geometrică complicată ce 

conferă materialului de bază proprietăţi noi, 

capabile să facă faţă cerinţelor de utilizare 

(protecţie anticorozivă, proprietăţi 

tribologice, optice, termice, decoraţiuni etc). 

În categoria materialelor performante se 

încadrează cu succes depunerile de 

materialele compozite. Principiul reunirii a 

două sau mai multe materiale, în scopul 

obţinerii unui produs înzestrat cu cele mai 

adecvate caracteristici de întrebuinţare, stă la 

baza realizării materialelor compozite.  

Materialul compozit este un ansamblu format 

din două sau mai multe materiale 

macroscopic omogene, cu structură şi 

proprietăţi diferite care, prin combinarea 

calităţilor individuale ale componenţilor, 

formează un material eterogen cu performanţe 

globale îmbunătăţite. 

patented in England, Roultz and Christofle in 

France). Becquerel conducted research on  

electrolytic’s nickel without spectacular 

results, and in 1869 Dr. Adams (Boston)  

set up a practical process. In 1910, Swedish 

engineer Shoop made metallization by 

thermal projection in the set up a practical 

process.air and then under vacuum. 

Subsequently, submission occurring cathodic 

vapor chemical deposition, diffusion 

treatments, treatments with high energy 

beams. 

Over time, these deposition techniques have 

been refined and developed.  

Development of deposits was determined by 

scientific and technical progress requiring 

materials with special properties that can not 

be produced by other processes or special 

surface properties for common materials. 

They were introduced in all sectors: in 

aeronautical, engineering industry, in 

metallurgy, food industry etc. Were made 

deposits with variable thickness were 

deposited coatings on parts with complex 

geometric configuration of the base material 

giving new properties, able to meet the 

requirements for use (protection against 

corrosion, tribological properties, optical, 

thermal, decorations, etc). 

In the category of performant materials 

successfully are in the composite materials 

deposition.  

The principle of combining two or more 

materials in order to obtain a product 

equipped with the most suitable 

characteristics for use, is at the basis of 

composite materials.  

The composite material is a set of two or 

more macroscopically homogeneous 

materials with different properties and 

structure by combining the skills of 

components, forming a heterogeneous 

material with improved overall performance.  

Therefore, a composite made up at least two 

components; one, function of matrix other, 

mixer in the first, with different  shapes and 
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Prin urmare, un compozit se constituie din cel 

puţin două componente, în care una cu 

funcţie de matrice, cealaltă, încastrată în 

prima, cu diferite forme si dimensiuni, are rol 

de armătură, cu suprafeţe de separare bine 

conturate. Materialele compozite sunt deosebit 

de variate, în funcţie de natura matricei, de 

natura, forma şi dimensiunile armaturii. În 

funcţie de natura matricei materialele 

compozite pot fi: 

- compozite cu matrice metalică; 

- compozite cu matrice din mase plastice; 

- compozite cu matrice ceramică; 

- compozite pe bază de carbon. 

În funcţie de natura armăturilor, compozitele 

pot fi armate cu: carbon, fibră de sticlă, 

carburi, oxizi, nitruri, metale etc., de diverse 

forme şi dimensiuni. Materialele compozite 

pot fi clasificate şi în funcţie de sistemele de 

compoziţie în [1]:  

- cu compoziţie monofazică  

- cu compoziţie bi sau polifazică 

- cu compoziţie necompactă 

- cu compoziţie compactă 

- construcţii de compoziţie 

- materiale şi acoperiri compozite Aceste 

materiale au proprietăţi remarcabile la uzură 

şi abraziune, la autolubrifiere, la oxidare  etc 

[1]. Metoda prin care se obţin aceste 

materiale compozite reprezintă un alt criteriu 

important de clasificare a materialelor 

compozite. Astfel, în funcţie de acest criteriu, 

materialele compozite se obţin: 

- pe cale electrochimică 

- pe cale chimică 

- codepunere în matrice metalică 

- codepunere în matrice polimerică 

- pe cale chimică prin evaporare ( CVD) 

-pe cale electrochimică prin evaporare 

(ECVD) 

- pulverizare în vid 

- pulverizare în plasmă. 

Straturile electrodepuse realizate în prezent la 

nivel mondial au matrice din metale pure 

(cupru, cobalt, argint , aur, zinc, fier, nichel) 

sau din aliaje din sistemele: nichel - cobalt, 

sizes, acts as reinforcement separation 

contoured surfaces. 

Composite materials are extremely varied.  

Depending on the nature matrix composites 

can be:   

- Metal matrix composites; 

- Plastic composite; 

- Ceramic matrix composites; 

- Carbon composites. 

Depending on the nature of reinforcement, 

composites can be reinforced with carbon, 

glass fiber, carbides, oxides, nitrides, metals 

and so on, of various shapes and sizes.  

Composite materials can be classified 

according to composition systems in [1]: 

- Single phase composition 

- Bi-or polyphasic composition 

- Loose composition 

- Compact composition 

- Construction of composition 

- Composite materials and coatings MC and 

AC 

These materials have remarkable properties 

to wear and abrasion, lubricating, oxidation, 

etc. [1]. 

Method of obtaining these composite 

materials is another important criterion for 

classifying materials.  

Thus, according to this criterion, composite 

materials are obtained: 

- By electrochemical 

- By chemical 

- Codeposition in metal matrix 

- Codeposition in a polymeric matrix 

- Evaporation of chemical (CVD process) 

- By electrochemical evaporation (method 

ECVD) 

- Vacuum spray 

- Plasma spraying. 

Electrodeposited coatings currently  world 

wide made have pure matrix metal (copper, 

cobalt, silver, gold, zinc, iron, nickel) or 

alloys of systems: nickel - cobalt and zinc - 

iron.  

The oldest copper matrix composite layer was 

made of carbon and the special properties of 
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zinc - fier. Cel mai vechi strat compozit cu 

matrice de cupru a fost realizat cu carbon şi 

prezintă proprietăţi speciale de lubrifiere. 

Straturi din compozit cu matrice de cupru  au 

fost obţinute şi cu armături din particule dure 

de oxid de aluminiu (ά-Al2O3  şi γ-Al2O3) sau 

de carbură de siliciu. Cel mai studiat strat 

compozit a fost cel cu armătură de alumină. 

Au fost realizate straturi din compozit cu 

matrice de cupru şi armături cu sulfuri de 

molibden sau W pentru proprietăţi 

antifricţiune. Aceste straturi au porozitatea mai 

mare decât a materialului sinterizat. Sulfura de 

molibden este mai puţin eficientă decât 

carbonul în matrice de cupru pentru reducerea 

uzurii la frecare. În matrice de zinc au fost 

codepuse particule de oxid de siliciu, oxid de 

aluminiu, oxid de zirconiu pentru creşterea 

rezistenţei la uzare şi chiar particule 

fluorescente pentru un aspect decorativ. 

Compozitele cu matrice de fier realizate până 

în prezent prin electrodepunere au ca armături 

particule disperse de oxid de aluminiu. În 

matricea de aliaj zinc–fier au fost realizate 

electrodepuneri cu oxid de aluminiu, oxid de 

siliciu  sau carbură de siliciu.  În categoria 

compozitelor cu matrice de cobalt au fost 

realizate straturi electrodepuse cu  armături de 

carbură de siliciu . Dintre compozitele cu 

matrice de metale nobile amintim: 

compozitele cu matrice de argint armate cu 

oxid de aluminiu, compozitele cu matrice de 

aur armate cu particule de alumină. Compozite 

cu matrice de nichel cu particule de oxid de 

titan au fost realizate de Guglielmi[2]. 

Wagner[2] şi colaboratorii realizează 

compozite cu matrice de nichel şi  de cupru şi 

armatură dioxid de zirconiu. Ca alternativă de 

compozit cu proprietăţi lubrifiante G.V. 

Boykova[2], G. Maurin [2] studiază 

electrodepunerile cu matrice de nichel şi 

sulfuri. În stomatologie sunt utilizate, ca 

suprafeţe fine de polizare, compozitele cu 

matrice de cupru şi armături din particule de 

diamant. Compozitele cu matrice de nichel şi 

armătură din carbură de siliciu, au fost 

lubrication.  

Layers of copper matrix composites were 

obtained by fitting the hard particles of 

aluminum oxide (γ-ά-Al2O3) or silicon 

carbide.   

The studiest layer was the composite layer 

with reinforcement of alumina.  

Were prepared matrix composite layers of 

copper and molybdenum sulfides fittings or 

tungsten antifriction properties.  

These laye rs have greater porosity than 

sintered material.  

Molybdenum sulfide is electrodeposition 

have as reinforcements dispersed particles of 

aluminum oxide. 

In zinc-iron alloy matrix were performed 

electrodeposition of aluminum oxide, silicon 

oxide or silicon carbide.  

In the category of cobalt matrix composites 

electrodeposited layers were made with 

silicon carbide reinforcement.  

Of noble metal matrix composites are: silver 

matrix composites reinforced with aluminum 

oxide matrix composites reinforced with gold 

particles of alumina.  

Nickel composite particles of titanium oxide 

were made by Guglielmi [2] and his 

collaborators. Wagner[2] and collaborators 

made of nickel matrix composite reinforced 

aluminum oxide and Habibulin [2] and 

collaborators made of copper matrix 

composites reinforced with zirconium 

dioxide.Alternatively composite lubricating 

properties GV Boykova[2] G. Maurin[2] 

studied electrodeposition of nickel sulphide 

matrix.  

Are used in dentistry as a fine surface 

grinding, copper-matrix composites and 

reinforcements of diamond particles. Nickel 

matrix composites reinforced with silicon 

carbide were made first by F. Sauter[2], AS 

Buffered[2] K. H. Kloos[2].  

A number of studies have been conducted to 

develop composite layer of nickel-

phosphorus and hard phases of SiC in order 

to associate feature corrosion resistance (Fig. 
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realizate în premieră de F. Sauter[2], A.S. 

Buffered [2], K. H. Kloos[2]. Un număr 

important de cercetări au fost efectuate pentru 

dezvoltarea straturilor compozite cu matrice 

de nichel-fosfor şi faze dure de SiC în scopul 

de a asocia caracteristicii de rezistenţă la 

coroziune (figura 1)  o duritate ridicată 

(figura 2) şi rezistenţă la uzare. 

1) high hardness (Figure 2) and resistance to 

wear. 

 

Figura 1. Diagramele de voltampermetrie ciclică pentru depunerile compozite cu matrice Ni şi 

particule disperse de SiC netratate termic şi tratate termic la 190°C  şi 420°C 

Figure 1. Diagram of cyclic volt-ammeters for composite depositions with Ni matrix and SiC 

disperse particles untreated and heat treated at 190° C and 420 °C 
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Figura 2. Dependenţa durităţii compozitului Ni-P/SiC funcţie de compoziţia electrolitului prin 

variaţia procentului de H3PO3 

Figure 2. The dependence of Ni-P/SiC composite by the electrolyte composition through 

varying the percentage of H3PO3 

 

 

 2. CONCLUZII 
 

Alegerea şi proiectarea unui material a 

devenit, astfel, o etapă importantă în 

2. CONCLUSION 
 

Material selection and design has thus 

become an important step in sectors 
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sectoarele producătoare de materiale destinate 

aplicaţiilor tehnice. Între factorii de care 

trebuie să se ţină seama, se pot enumera: 

proprietăţile preconizate pe care materialul 

trebuie să le posede, accesibilitatea 

tehnologiei şi a utilajelor, preţul de cost al 

materiilor prime, aspecte ale politicii 

economice de conservare a resurselor şi, nu în 

ultimul rând, aspecte de ordin ecologic. 

Dezvoltarea ştiinţei şi a tehnologiei a 

determinat conceperea unor compozite noi, 

bazate pe materiale tradiţionale,  precum şi 

descoperirea de noi materiale pentru matrice 

şi armătură, dezvoltarea formei şi a modului 

de distribuire armăturilor, adaptarea lor la 

cerinţele tehnologice impuse materialului. 

Datorită raportului calitate/preţ/ performanţă 

şi  calităţilor lor, compozitele permit 

realizarea de piese multifuncţionale, 

simplificarea formei mecanismelor, creşterea 

performanţelor lor. 
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producing materials for technical 

applications.  

Among the factors that must be taken into 

account include: the expected properties of 

the material must possess, availability of 

technology and equipment, the cost price of 

raw materials, economic policy issues and 

resource conservation, not least of all 

ecological aspects. 

Development of science and technology led 

to the design of composite new materials 

based on traditional and discovering new 

matrix and reinforcement materials, 

development of form and mode of 

distribution of valves, their adaptation to 

Due value for money, performance and 

remarkable qualities they possess, composite 

materials allow multifunctional pieces, 

simplifying the shape mechanisms and 

increase performance. 
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