
Per al professor Pedro Garcés Terradillos i per a mi és un gran honor haver rebut de part de l'Escola 

Politècnica Superior i del Departament d'Enginyeria de la Construcció, Obres Públiques i Infraestructura 

Urbana l'encàrrec de ser els padrins de la professora Deborah Chung per a la candidatura al nomenament 

com a doctora honoris causa per la Universitat d'Alacant. En el meu cas, a més, assumisc amb plaer la 

satisfactòria tasca de pronunciar la laudatio de la professora Chung per complir la tradició universitària en 

aquesta cerimònia de reconeixement públic als mèrits i a la trajectòria integral d'una dona que amb la seua 

gran capacitat creativa ha sigut pionera en el desenvolupament i en la investigació de les propietats de 

nous materials que presenten un enorme potencial d'aplicacions. 

La doctora Deborah D.L. Chung va nàixer a Hong Kong al si d’una família d'ascendència xinesa. Va 

fer els estudis de batxiller a Hong-Kong i els va continuar amb una beca als Estats Units i el 1973 va 

obtenir el títol d'Enginyeria i Ciències Aplicades per l'Institut de Tecnologia de Califòrnia amb el grau 

d’Honor. Allí va treballar amb el professor Pol Duwez, considerat el pare dels metalls amorfs. Va ser una 

de les quatre primeres dones que va obtenir el grau d'Enginyeria per aquesta Universitat. A continuació, el 

1977, va acabar els estudis de doctorat en Ciències dels Materials pel prestigiós Massachusetts Institute of 

Technology, on es va especialitzar en materials de carboni i va treballar amb la professora Mildred S. 

Dresselhaus, qui està considerada als Estats Units com la «reina de la ciència del carboni». La seua gran 

capacitat de treball li ha permès superar barreres de gènere i origen, com l'obtenció del premi Charles E. 

Pettinos, de l'American Carbon Society, l'any 2004, i es va convertir així en la primera persona d'origen 

xinès i la segona dona al món a rebre aquest premi internacional trianual que s'atorga per reconèixer una 

persona o grup d'investigació pels recents i extraordinaris èxits en el camp de la ciència i tecnologia del 

carboni. 

Paral·lelament, i des que era ben jove, la Dra. Chung ha tingut una gran aptitud per a la música. 

L’any 1971, va obtenir el diploma en interpretació al piano per la Royal School of Music del Regne Unit.  

Va iniciar l’activitat docent i investigadora independent a la Universitat Estatal de Nova York com a 

professora d'Enginyeria Metal·lúrgica i Ciència dels Materials, i també d'Enginyeria Elèctrica i 

d'Ordinadors entre els anys 1977 i 1982. 

Posteriorment va ser professora associada d'Enginyeria Metal·lúrgica i Ciència dels Materials per la 

Universitat de Carnegie Mellon a Nova York entre el 1982 i 1986. Des d’aleshores, és catedràtica 

d'Enginyeria Mecànica i Aeroespacial de la Universitat Estatal de Nova York a Buffalo. Dirigeix també 

des del 1989 el Laboratori de Materials Composts d'aquesta universitat, on ha desenvolupat multitud de 

treballs relacionats amb els compòsits de materials de ciment i carbonosos, aplicant la seua experiència en 

enginyeria elèctrica i electrònica, la qual cosa li ha permès fer importants desenvolupaments en el camp 

de materials de ciment multifuncionals, en què és la primera autoritat mundial. 

Deixeu-me que dedique unes breus paraules per a il·lustrar la importància d'aquests materials.  

La línia d'investigació dels materials de ciment usats en obra civil i edificació s’ha orientat 

tradicionalment a l'estudi de les propietats mecàniques a causa de la funció estructural principal que 

tenen, és a dir, la capacitat de suportar esforços amb deformacions acceptables. No obstant això, 

últimament i com a aportació genuïna de la Dra. Chung, ha sorgit una nova tendència en aquesta línia: la 



integració en els formigons i morters d'altres propietats que els permeten tenir funcions complementàries, 

a més de l'estructural, i els converteixen en materials multifuncionals. L'ús d'un material estructural 

multifuncional en lloc d'una combinació de materials estructurals, d'una banda, i materials funcionals no 

estructurals, d’una altra, (és a dir, un material estructural que engloba un material funcional no 

estructural) redueix els costos, millora la durabilitat i la capacitat de reparació, augmenta el volum 

funcional, evita la degradació de les propietats mecàniques i simplifica el disseny. Les funcions no 

estructurals inclouen la funció de sensor de deformacions i danys, la funció d'escalfador, de protector 

davant de la corrosió, d'autoreparació, d'aïllament tèrmic, de retenció de calor i d'apantallament davant 

d’interferències electromagnètiques. 

Hi ha diverses categories dins dels materials de ciment multifuncionals; una d'aquestes són els 

materials de ciment conductors. Les propietats elèctriques s'aconsegueixen mitjançant addicions 

conductores, com els materials carbonosos (per exemple, pols de grafit o fibres de carboni). La 

conductivitat elèctrica és interessant per a preses de terra, protecció parallamps, calefacció per resistència 

(per exemple, desglaçament de pistes i escalfament d'edificis), dissipació de càrrega estàtica, protecció 

d'interferències electromagnètiques, generació d'energia termoelèctrica i per a contactes elèctrics usats en 

la protecció catòdica de les barres de formigó armat. 

L'aportació de la Dra. Chung en aquest camp ha sigut de caràcter fundacional. Ella ha sigut qui ha 

plantejat la possibilitat d'explotar totes les funcions addicionals descrites, que normalment estaven 

reservades a materials i dispositius d'alt cost, però que ella ha aconseguit obtenir-les a partir de materials 

tan modests com els morters i els formigons de ciment. També ha sigut la impulsora de gairebé totes les 

investigacions fetes en aquest camp, en particular les desenvolupades en el Departament d'Enginyeria de 

la Construcció d'aquesta universitat.  

La Dra. Chung ha demostrat una capacitat inventiva especial i extraordinària per combinar la 

profunda formació multidisciplinària que té i aplicar-la en camps de coneixement com són els morters i 

els formigons de ciment usuals en l'Enginyeria Civil, que en principi eren aliens a la seua formació 

acadèmica i investigadora prèvia, i ha proposat a partir d’aquests noves propietats addicionals de gran 

interès. La llista d’aquestes propietats continua incrementant-se. 

Per tot això, considerem un gran privilegi i un honor per a tota la nostra comunitat universitària poder 

atorgar la distinció de doctor honoris causa que sol·licitem. 

 
 


