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Faza nr. 20: “Compozite polimerice pe baza de elastomeri si materiale biodegradabile obtinute prin iradiere cu 

electroni accelerati cu energie de 6 MeV”   

Termen: 15.05.2017 
 
Compozite cu umpluturi fibroase reprezintă structuri complexe constituite, în principal, din două faze: 

un material plastic şi un material de armare fibros. Materialul plastic (matricea) conferă rezistenţă mărită la 

unele solicitări mecanice (compresiune şi în unele cazuri la presare), la coroziune şi la acţiunea agenţilor 

atmosferici. El dă posibilitatea să se realizeze materiale mai uşoare, termoizolante, forme şi culori mai 

atrăgătoare şi din care se pot realiza piese mai ieftine. Materialele de umplutură fibroase pot fi continui (hârtie, 

ţesături de diferite contexturi, tricoturi, materiale neţesute, cabluri) sau discontinui (fibre scurte sau lungi). 

Acestea pot să aibă la bază sticla, azbest, grafit, bor, safir, polimeri naturali sau sintetici. Materialele de armare 

fibroase îmbunătăţesc unele caracteristici fizico-mecanice (rezistenţa la tracţiune, contracţia în timpul formării) 

şi micşorează inflamabilitatea produselor. 

In aeasta etapa au fost obtinute si caracterizate eco-compozite pe baza de NR/rumegus de lemn si 

elastomer EPDM/in prin tehnica reticularii cu electroni accelerati. Dozele de iradiere au fost 75, 150, 300 si 600 

kGy iar concentratiile de filler natural (rumegus de lemn si in) utilizate pentru obtinearea compozitelor au fost 

cuprinse intre 5 si 20 phr. S-a studiat influenta cantitatii de filler (material de umplutura) si dozei de iradiere 

asupra proprietatilor fizice si mecanice, a densitatii de reticulare si comportamentului in mediu apos. 

Proprietatile fizice si mecanice ale amestecurilor obtinute, cu exceptia elasticitatii si alungirii remanente, sunt 

superioare celor ale elastomerului simplu (NR sau EPDM) tocmai datorita adaugarii umpluturii de rumegus de 

lemn sau in. Astfel, duritatea, modulele 100% respectiv 300% precum si rezistenta la rupere si tractiune au 

crescut atat cu cresterea dozei de iradiere cat si cu cresterea concentratiei de filler natural adaugat. Aceste 

rezultate confirma existenta unei bune interactii intre filler si matricea polimerica (NR sau EPDM), primul 

conferind efectul de ranforsare a celei de a doua. Absorbtia de apa, indicele de gonflare si solubilitatea au 

crescut odata cu cresterea cantitatii de umlutura adaugata in sistem, dar au scazut cu cresterea dozei de 

iradiere, ceea ce indica o buna interactie intre filler si elastomer. Toate aceste rezultate reprezinta suportul 

pentru concluzia pe care o putem formula astfel: reumegusul de lemn sau fibra naturala de in, pot fi 

considerate materiale de umplutura excellente (filleri) si un substiutent de suces a silicei si negrului de fum 

pentru ranforsarea cauciucului natural si al elastomerului EPDM. 
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