
 

 

ELEMENTE DE ARMARE DISPERSE 
 

Particularităţi în utilizarea fibrelor scurte de armare 
 

Se poate spune că folosirea ca elemente de ranforsare a fibrelor denumite scurte s-a bazat la 

începuturile ei pe ideea de a fi valorificate în vreun fel resturile (deşeurile) de fibre lungi, apărute 

pe parcursul operaţiilor de fabricare şi de manevrare, sau la punerea lor în operă, în producţia de 

materiale compozite; s-a observat apoi că noul tip de armare are eficienţă suficientă pentru a 

justifica analize şi cercetări specializate; s-a ajuns astfel ca pentru fibrele disperse să existe 

tehnici dedicate de obţinere şi să fie utilizate în mod curent ca ranforsanţi, într-o gamă foarte 

variată de compozite. 

În acest context trebuie precizat că un parametru important al fibrelor de armare discontinue 

este coeficientul de formă (în engleză aspect ratio) – raportul dintre lungimea lor L şi diametrul 

D; acest raport trebuie să aibă valori destul de mari (se recomandă de obicei să fie cuprins între 

30 şi 50 de unităţi) pentru a se evita smulgerea fibrelor din matrice sub acţiunea încărcărilor 

exterioare, deci pentru a se reuşi preluarea corectă a solicitărilor. 

O pârghie importantă în această direcţie este însăşi operaţia de segmentare a fibrelor, 

înainte de a fi introduse în matrice, la lungimi potrivite cu diametrele lor; este interesant de 

observat că, pentru o fibră oarecare cu diametrul de 20m (valoare curentă în practica 

fabricării de compozite), o lungime a fibrei de doar un milimetru (care este uşor de obţinut 

tehnologic) asigură condiţii bune (coeficient de formă cu valoarea 50) pentru transferul de 

sarcină între matrice şi fibre. 

Trebuie semnalate şi valorile foarte mari ale coeficientului de formă (datorită diametrelor 

extrem de mici ale lor, aceste valori sunt cuprinse între 100 şi 15000) în cazul filamentelor 

monocristaline (whiskere); pe această bază înglobarea filamentelor în matrice (indiferent de 

natura acesteia) este foarte sigură şi stabilă, ceea ce reprezintă un avantaj important, suplimentar, 

al folosirii lor ca elemente de armare în compozite. 

 

Armarea cu monocristale filamentare 
 

Principial, cu cât fibrele de armare au dimensiuni transversale mai mici, cu atât proprietăţile 

lor mecanice sunt mai bune, deoarece scade probabilitatea de apariţie a defectelor în material, 

dar şi mărimea probabilă a acestor defecte; din aceste motive monocristalele filamentare 

reprezintă o categorie cu totul specială de fibre, având şi proprietăţi foarte bune; obţinute prin 

creşterea dirijată a cristalelor, acestea au în mod tipic diametre cuprinse între 0,2 şi 15 m şi 

lungimi de 10÷300 m. 

Primele astfel de cristale au fost din oxid de aluminiu, fiind fabricate de firma americană 

General Electric, începând din 1960; ulterior s-au produs şi cristale din alte ceramice (oxid de 

beriliu, carbură de bor sau de siliciu s.a.), din carbon, dar şi din metale precum cupru, nichel, 

fier etc. Ca orientare, tabelul de mai jos prezintă câteva valori tipice ale unor proprietăţi fizice 

şi mecanice ale anumitor monocristale filamentare. 
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Proprietăţi fizico-mecanice ale unor fibre monocristaline 
 

 

Materialul 

 

Densitatea 

[g/cm3] 

Rezistenţa 

la tracţiune 

[GPa] 

Modulul 

de elast. 

[GPa] 

Temp. de top. 

(sublimare) 

[K] 

Grafit 2,2 19,6 680 (3950) 

Al2O3 4,0 22,3 420 2290 

SiC 3,2 21,0 700 3000 

BeO 3,0 24,8 133 2800 

Fe 7,8 12,6 196 1800 

Si 2,3 7,6 163 1680 

 

Se poate observa că proprietăţile indicate în tabel au valori mult superioare celor care se obţin 

pentru aceleaşi materiale, atunci când sunt folosite şi testate în eşantioane macroscopice; 

trebuie însă subliniat că producerea materialelor sub formă de whiskere necesită costuri 

ridicate şi dotări tehnologice performante, încât folosirea acestor elemente de armare este 

justificată numai pentru domeniile de vârf ale tehnicii. 
 

  
 

 

 

Aspectul (la microscop al) cristalelor filamentare de carbură de siliciu (SiC) şi exemple de utilizări ale 

compozitelor care le conţin: aviaţie, producerea microundelor, scule tăietoare. 
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Compozite armate cu particule 
 

Materialele din această categorie au început să fie produse şi folosite pe scară industrială după 

anul 1970, iar răspândirea lor destul de largă în lumea de azi provine din câteva avantaje 

importante pe care le au faţă de alte categorii de compozite: 

 cost scăzut (materialele pulverulente sunt de obicei mult mai ieftine decât dacă 

sunt prelucrate sub formă de fibre); 

 tehnologii simple de dispersare în matrice (permit să fie utilizate metode de 

turnare dintre cele clasice, sau metode convenţioale din domeniul metalurgiei 

pulberilor); 

 posibilitatea de a se consolida produsul final prin tehnologii clasice, de exemplu 

prin operaţii de deformare plastică - laminare, forjare sau extrudare, care sunt 

imposibil de folosit pentru compozitele cu fibre; 

 posibilitatea de obţinere a unor compozite cvasi-omogene şi cvasi-izotrope 

(atunci când sunt analizate la o scară mai mare decât a dimensiunilor 

particulelor). 
 

Clasificare – după natura celor două materiale constituente: 
 

1. Particule nemetalice dispersate în matrice tot nemetalică; ambele materiale pot fi 

anorganice, ca în cazul betonului clasic, sau matricea poate să fie de natură organică, aşa 

cum se întâmplă la betonul sau mortarul polimeric (la care se foloseşte nisipul, ca element 

dispers, iar matricea este din gudron sau smoală), sau la materialele polimerice (fragile) 

armate cu particule de tip elastomer (dintr-un material asemănător cu cauciucul); 

particulele de armare sunt de obicei sferice sau apropiate de această formă; pot să fie pline 

sau goale la interior, iar cele mai utilizate materiale pentru fabricarea lor sunt sticla, 

carbonul sau anumiţi polimeri. 
 

2. Particule metalice dispersate în matrice nemetalică (de obicei polimerică); aceste 

compozite sunt caracterizate prin conductivitate termică (uneori şi electrică) de valori 

relativ bune, (posibile) proprietăţi magnetice, coeficienţi reduşi de dilatare termică şi 

rezistenţă ridicată la uzură.  
 

3. Particule metalice dispersate într-o matrice tot de natură metalică – aceste compozite 

având două subgrupe principale: 

a) cu matrice relativ dură şi particule de wolfram, crom sau molibden, rezultând 

materiale fragile, dar cu o mare stabilitate termică; 

b) cu matrice relativ moale – de exemplu particule de plumb în matrice din aliaje 

de fier sau cupru – având prelucrabilitate mecanică foarte bună, faţă de aliajele 

respective în stare nearmată. 
 

4. Particule nemetalice în matrice metalică – sunt fabricate la temperaturi ridicate, astfel 

încât particulele înglobate trebuie să fie mai ales ceramice (carburi sau oxizi), iar aceste 

compozite se numesc (ca în limba franceză) “cermet”-uri; exemple tipice sunt compozitele 
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cu particule de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt, care au duritate 

foarte mare şi se folosesc, de pildă, la fabricarea supapelor, sau a filierelor utilizate pentru 

trefilarea sârmelor. Mai sunt utilizate particule din carbură de crom, care conferă 

compozitului rezistenţă la uzură şi la coroziune, plus coeficient de dilatare apropiat de al 

fierului (astfel încât sunt recomandate pentru fabricarea supapelor, care funcţionează în 

pereche cu piese din oţel); în cazurile în care se folosesc particule din carbură de titan se 

obţin compozite care au mare stabilitate termică, din care sunt fabricate diverse piese 

componente ale turbinelor sau, în general, piese şi structuri care au temperaturi foarte 

ridicate de funcţionare. 
 

Particulele de armare sunt aşadar foarte diverse ca natură, de la cele ceramice (mai ales 

carbură de siliciu – SiC, alumină – Al2O3, sticlă, bioxid de siliciu – SiO2) sau din grafit, până 

la bilele sau alicele metalice (din oţel, fontă sau plumb); se consideră că toate acestea trebuie 

să aibă dimensiuni de gabarit cuprinse între câţiva microni (în cazul microcristalelor) şi câţiva 

milimetri, iar ca formă pot să fie foarte diverse – sferice, plate, fulgi, solzi etc.; progresul 

rapid care s-a înregistrat în ultimele decenii în domeniul nano-tehnologiilor a făcut ca în 

prezent să fie tot mai utilizate şi studiate compozitele cu neuniformităţi structurale sub-

micronice (cu dimensiuni de ordinul nanometrilor), care sunt denumite global şi cu termenul 

de nano-compozite. 
 

În comparaţie cu cele armate cu fibre (în condiţiile unor materiale similare folosite ca 

matrice), compozitele care înglobează particule disperse au greutăţi specifice mai mici, dar şi 

caracteristici fizico-mecanice cvasi-izotrope; în plus, deţin proprietăţi superioare de rezistenţă 

la uzură, de capacitate de amortizare a vibraţiilor şi de stabilitate dimensională; trebuie însă 

evidenţiat faptul că performanţele lor mecanice sunt mereu inferioare, în condiţiile unor 

constituenţi de aceleaşi naturi, în raport cu cele ale compozitelor cu fibre lungi de armare, 

unidirecţionale. 

 

Aspecte privind obţinerea particulelor de armare 

Pulberile folosite la armarea compozitelor se produc prin procedee fizice sau chimice, fiind 

preferate metodele care asigură particulelor un grad mare de fineţe şi de puritate; astfel, 

pulberile de naturi ceramice se obţin de obicei pe cale mecanică, în urma unor procese 

succesive de măcinare, sortare şi uscare. 

Pentru particulele metalice se preferă metodele de dispersare, cu jeturi puternice de apă 

sau de gaz, a unui aliaj lichid care se află într-un proces de curgere dintr-un recipient în altul; 

se pot obţine în acest mod viteze de răcire foarte mari, cuprinse între 103 şi 1010 [°C/sec], iar 

acestea conduc la obţinerea unor particule uniforme ca dimensiuni şi cu proprietăţi mecanice 

foarte bune. 
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PROBLEME ALE INTERFEŢEI DINTRE MATRICE ŞI ELEMENTELE 

DE ARMARE 
 

S-a arătat că faza intermediară care apare în orice compozit, la graniţele dintre materialul de 

bază şi cel de adaos, are de obicei un rol determinant în obţinerea proprietăţilor dorite ale 

materialului global. Pe de altă parte, natura şi tăria legăturilor ce se formează la interfaţă sunt 

determinate de structura şi de unele calităţi ale elementelor de armare (rugozitate, suprafaţă 

specifică, porozitate, eventuala prezenţă a grupărilor funcţionale active din punct de vedere 

chimic), dar şi de anumite caracteristici structurale ale matricei (compoziţie chimică, 

conformaţie macro-moleculară etc.). 

Se poate admite că o adeziune optimă între constituenţi se realizează folosind materiale de 

natură chimică apropiată, urmând ca adeziunea să fie relativ slabă între materiale care sunt foarte 

diferite ca alcătuire chimică (de exemplu atunci când se face asocierea dintre răşini organice şi 

fibre de natură anorganică); în asemenea situaţii este necesar să fie adoptate, la procesarea 

compozitului, măsuri speciale pentru îmbunătăţirea adeziunii la interfaţă (prin compatibilizarea 

chimică a materialelor constituente), de exemplu folosind aplicarea unor tratamente chimice pe 

suprafaţa fibrelor. 
 

Aspecte ale teoriilor cu privire la adeziunea dintre materiale 

Se consideră că formarea unor legături între micro-particulele din materiale diferite, când sunt 

aduse în contact, poate fi explicată prin mai multe mecanisme, care coexistă în cadrul 

proceselor de adeziune; unele dintre acestea devin predominante, pe rând, în diferitele etape în 

care se obţine solidarizarea dintre matrice şi elementele de armare; în cele ce urmează sunt 

descrise succint teoriile cele mai folosite la modelarea acestor procese, în cazul contactului 

între matrice şi ranforsantul sub formǎ de fibre. 

 

A. Modelul adeziunii mecanice – reprezintă adeziunea unor materiale care în stare naturală 

sunt solide, fie prin aducerea unuia dintre ele în stare lichidă, fie prin folosirea unui material 

de adaos (de exemplu un adeziv potrivit); în aceste condiţii legătura ce se formează între 

matrice şi fibre va fi cu atât mai bună, cu cât materialul de armare are rugozitatea, porozitatea 

şi suprafaţa specifică de valori mai mari. 
 

Măsurată de obicei în m2/g, suprafaţa specifică este o caracteristică a materialelor prezentate 

ca particule sau ca fibre; aceasta are valori diverse, determinate de aspectul şi gradul de 

netezime (rugozitatea) ale suprafeţelor exterioare; de exemplu are valori relativ mici (cam 

0,015) pentru fibrele de bor sau cele din materiale ceramice, în schimb are valori ridicate (în 

jurul lui 0,35) pentru fibrele de carbon. 
 

Adeziunea mecanică este afectată de tensiunile interne (din zonele de interfaţă) ce apar la 

fabricarea compozitelor, care pot fi produse de răcirea rapidă şi neuniformă a 

semifabricatelor, sau de coeficienţii de dilatare termică având valori diferite pentru cele două 

materiale constituente. 
 

B. Modelul adeziunii termodinamice – se bazează pe măsura în care un material în stare 

solidă este udat (umectat) de cel în stare fluidă; dacă udarea este incompletă (datorită valorii 
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prea mari a unghiului de contact  dintre picătura de fluid şi suprafaţa materialului solid), la 

interfaţă apar pori şi bule de gaz, care pot să favorizeze propagarea fisurilor în compozit şi să 

micşoreze rezistenţa lui mecanică. Principial, forţele de adeziune mecanică sunt de sute de ori 

mai mici decât cele de adeziune termodinamică, încât acestea din urmă ar trebui favorizate, 

pentru îmbunătăţirea performanţelor mecanice ale interfeţei; scăderea unghiului de contact  

se obţine, de exemplu, prin tratarea fibrelor cu un “agent de udare” (de obicei o răşină, dacă 

matricea este de natură polimerică). 
 

C. Adeziunea prin inter-difuzie – implică pătrunderea moleculelor unui material în reţeaua 

moleculară din stratul superficial al materialului cu care se află în contact; procesul este 

favorizat de prezenţa în acea zonă a unor materiale de adaos (solvenţi sau plastifianţi, pentru 

matricile polimerice), sau de tratarea (pre-impregnarea) fibrelor cu pelicule din anumite 

materiale, alese potrivit cu aplicaţia; este de semnalat că fibrele pre-impregnate sunt mai uşor 

de manevrat, de depozitat şi de introdus în matrice, deci tratamentul are multiple efecte 

pozitive asupra proceselor de obţinere a compozitelor. 
 

D. Adeziunea prin atracţie electrostatică (produsă între două suprafeţe care sunt încărcate 

cu sarcini electrice de semne contrare) –are o contribuţie minoră la realizarea legăturilor finale 

dintre constituenţii unui compozit; este importantă în tratamentele care se fac, de exemplu, 

asupra fibrelor anorganice (precum se întâmplă cu fibrele de sticlă, tratate cu agenţi de cuplare 

silanici), pentru a le ameliora proprietăţile de adeziune. 
 

E. Adeziunea prin legături chimice – se cunoaşte că legătura cea mai puternică ce poate fi 

realizată în zonele de interfaţă din compozite este cea de tip covalent, produsă între o grupare 

activă chimic de la suprafaţa unui element de armare şi o grupare compatibilă cu ea din zona 

de matrice cu care se află în contact. 
 

Rezultă, între altele, că formarea de legături covalente va fi practic imposibilă în situaţiile în 

care materialele constituente ale unui compozit sunt de naturi chimice foarte diferite între ele, 

astfel încât se folosesc procedee de “compatibilizare” a celor două materiale (prin atenuarea 

diferenţelor dintre ele): 

a) modificarea reactivităţii chimice a suprafeţei fibrelor de armare (mai ales în 

cazul celor de carbon); 

b) tratarea elementelor de armare cu substanţe denumite agenţi de cuplare 

(operaţie obligatorie la fabricarea fibrelor lungi de sticlă, dar prezentă şi la alte 

categorii de fibre continue). 
 

O compatibilitate bună se obţine atunci când materialele folosite drept constituenţi ai unui 

compozit sunt înrudite din punct de vedere chimic, aşa cum se întâmplă, de exemplu, la 

combinarea unor răşini siliconice cu fibre de sticlă, sau a unor matrici polimerice (organice) 

cu fibre de armare tot organice, care conţin grupări chimice active (cum se întâmplă cu fibrele 

de celuloză hidratată, sau cu fibrele poliamidice aromatice etc.). 
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Îmbunătăţirea adeziunii la interfaţă prin tratarea superficială a elementelor de armare 
 

Există mai multe mijloace tehnologice de atingere a acestui obiectiv, dintre care în cele ce 

urmează sunt discutate două tipuri de tratamente, considerate a avea o răspândire mai mare şi 

o utilizare mai frecventă. 
 

A. Tratamente chimice – au ca scop modificarea chimică a suprafeţei tratate; după natura 

procedeelor folosite, se discută despre două grupe de metode: 

a) Procedee oxidative – sunt aplicate pe cale umedă (prin tratare cu soluţie apoasă acidă), pe 

cale uscată (prin încălzire în aer, în curent de oxigen sau de azot), pe cale electrochimică (prin 

oxidare anodică în soluţie apoasă, acidă sau bazică) sau prin decapare cu plasmă; sunt 

utilizate masiv în cazul fibrelor lungi de bor şi de carbon (mai ales cele de modul înalt, care 

sunt supuse unui tratament final de grafitizare); sunt preferate cele electrochimice (aplicate în 

medii lichide), întrucât tratamentele pe cale uscată sunt dificil de controlat; s-a constatat de 

exemplu că astfel de tratamente măresc de 23 ori rezistenţa la forfecare interstrat (care 

depinde în mod direct de tăria legăturilor de interfaţă) a compozitelor armate cu fibre lungi de 

carbon; se obţin totodată şi alte efecte pozitive, cum ar fi curăţarea de impurităţi a suprafeţelor 

respectivelor fibre, eliminarea straturilor superficiale slab legate de substrat şi a defectelor 

superficiale, precum şi creşterea suprafeţei specifice a fibrelor tratate, încât se ajunge la 

creşterea adeziunii între fibre şi matrice. 

b) Procedee chimice speciale – se referă la introducerea la suprafaţa fibrelor tratate (cazul 

fibrelor de carbon) a unor grupări chimice active (fosforilice, aminice etc.) capabile să 

interacţioneze în mod selectiv cu o matrice polimerică; pentru fibrele organice lipsite de 

poziţii active la suprafaţă (cum sunt fibrele de polietilenă de modul înalt) se aplică tratarea cu 

acid cromic, sau o variantă de tratament de tip decapare cu plasmă. 

 

B. Tratamente de finisare – înseamnă acoperirea suprafeţei fibrelor cu o peliculă uniformă 

dintr-un material special (agent de finisare), pentru a le proteja în timpul manipulării şi a le 

uşura încorporarea în matrice; contribuie totodată la creşterea performanţelor mecanice ale 

compozitului, dar şi a rezistenţei lui la umiditate. 
 

Principalele tipuri de agenţi de finisare şi anumite particularităţi ale lor sunt prezentate în 

tabelul din pagina următoare; aceste materiale sunt formulate de obicei (de către producători) 

în mod complex, astfel încât un singur agent să îndeplinească mai multe funcţii simultan (de 

agent de cuplare, lubrifiant, aditiv antistatic, peliculă de protecţie, agent de creştere a 

maleabilităţii), simplificând etapele tehnologice parcurse la procesarea fibrelor de armare Se 

poate constata că un tratament de suprafaţă aplicat unor fibre de armare va fi considerat 

optim dacă îndeplineşte simultan următoarele obiective: 
 

✓ conduce la creşterea rezistenţei la forfecare a compozitului ce trebuie realizat; 

✓ are un efect (negativ) neglijabil asupra rezistenţei la întindere a fibrelor; 

✓ poate fi controlat în mod riguros pe parcursul aplicării sale; 

✓ necesită un timp redus de aplicare, precum şi costuri relativ mici. 
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Se poate înţelege că varianta optimă, din aceste puncte de vedere, este aproape imposibil 

de întâlnit în practică, încât măsurile adoptate de proiectantul unei tehnologii de tratament 

trebuie doar să tindă (în funcţie de condiţiile de lucru) la îndeplinirea în cât mai mare măsură 

a celor patru cerinţe. 
 

Clasificarea şi funcţiile agenţilor de finisare 
 

Tipul Scopul Exemple Observaţii 

Compuşi peliculogeni Protecţia fibrelor pe 

timpul operaţiilor 

textile. 

Finisări textile (cu 

emulsii de poliacetat de 

vinil). 

Aplicate prin 

pulverizare pe 

fibre de C sau SiC 

Agenţi de cuplare Îmbunătăţirea 

proprietăţilor mecanice. 

Silani bifuncţionali 

Complecşi de crom cu 

acid metacrilic. 

Pentru fibre de 

sticlă sau de 

silice. 

Modificatori chimici Formarea de pelicule 

prin reacţii chimice. 

SiC sau B4C depuse pe 

fibre de bor, ca barieră 

de difuzie. 

Fibre folosite 

pentru armarea 

matricilor 

metalice. 

Straturi intermediare 

elastice 

Amortizarea tensiunilor 

la interfaţă. 

Elastomeri, în pelicule 

subţiri. 

Nu au intrat în 

uzul comercial. 

 

Tratamentele de finisare pot să fie de tip temporar, sau dintre cele cu efecte permanente; în 

acest sens, există situaţii în care fibrele se tratează doar pentru a obţine creşterea rezistenţei şi 

manevrabilităţii lor, pe parcursul aplicării unor operaţii de tip textil (adică pentru a se realiza o 

structură de armare de formă complexă); la sfârşitul acestor operaţii şi înainte de încorporarea 

fibrelor în matrice stratul de finisare poate fi îndepărtat, de pildă prin spălare cu un solvent, 

sau prin încălzirea fibrelor. 
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MATERIALE DE UMPLUTURĂ 
 

Se poate înţelege că oricare fel de compozit va fi rareori format numai din constituenţii săi 

propriu-zişi, deoarece pe lângă matrice şi elementele de armare vor apărea în structura noului 

material şi anumite faze însoţitoare; în anii de început ai fabricării de compozite aceste faze 

erau utilizate doar pentru completarea golurilor din structura globală şi eventual pentru 

micşorarea costurilor de producţie; acest efect se obţine, de exemplu, prin înlocuirea unor 

materiale scumpe (care sunt folosite ca matrice sau ranforsant) cu materiale mai puţin 

pretenţioase, de exemplu în acele zone din structura compozitului în care tensiunile produse 

prin solicitare au valori relativ mici. 

În prezent, folosirea materialelor de umplutură în compozite este legată în mod direct de 

nivelul proprietăţilor fizico-mecanice care sunt dorite pentru materialul final, astfel încât 

reducerea costurilor de producţie a devenit un obiectiv secundar; în cele mai multe cazuri 

obiectivele principale sunt: 

✓ îmbunătăţirea stabilităţii dimensionale; 

✓ creşterea rezistenţei la fisurare şi a modulului de elasticitate; 

✓ micşorarea coeficientului de dilatare termică; 

✓ creşterea rezistenţei la uzură şi la abraziune; 

✓ creşterea rezistenţei la foc; 

✓ modificarea caracteristicilor electrice (pentru materialele conductive 

sau electroizolante); 

✓ micşorarea lungimii ciclurilor de fabricaţie. 
 

Formele sub care se prezintă materialele de umplutură sunt foarte diverse (de la pulberi sau 

fulgi, până la bile sau fibre scurte); ele pot fi atât de natură organică, cât şi anorganică, dar 

acestea din urmă sunt întâlnite cel mai frecvent, datorită existenţei lor în cantităţi mari în 

natură şi a costurilor relativ mici pe care le implică introducerea lor în structura unui 

compozit; exemplificările de mai jos se referă la umpluturi folosite în compozite cu matrici 

polimerice, la care aceste faze suplimentare se utilizează pe scară largă. 

 

Materiale de umplutură de natură organică 
 

A. Pulberea de celuloză – se obţine, de exemplu, din deşeuri de masă lemnoasă (având cele 

mai diverse esenţe) din industria hârtiei; această materie, adăugată în compozitele polimerice 

duce la creşterea elasticităţii globale, precum şi a rezistenţei la tracţiune şi la impact; poate 

însă crea probleme, din cauza stabilităţii termice limitate, ceea ce impune măsuri speciale la 

procesarea compozitului. 
 

B. Făina de lemn – preparată prin măcinare din rumeguş şi aşchii de lemn din esenţe uşoare 

(pin sau molid), amestecate uneori cu coji de nuci (de exemplu atunci când se urmăreşte 

obţinerea unor efecte estetice); de obicei se introduce (inclusiv pentru reducerea costurilor) în 

compozitele destinate industriei de mobilier sau construcţiilor de locuinţe. 
 



STRUCTURI DIN MATERIALE COMPOZITE 

 

C. Amidonul – poate fi preparat din grâu, porumb, orez sau cartofi; se introduce în cantităţi 

limitate în materialele compozite, pentru că poate produce modificări ale texturii lor, precum 

şi ale proprietăţilor fizico-mecanice. 
 

D. Pudra de cauciuc – a fost folosită ca agent de umplutură pentru materialele plastice încă 

de la începuturile utilizării lor ca matrice, adică din anii 1930; se prepară prin măcinare, 

precipitare şi coagulare şi se foloseşte sub formă de amestecuri, cu pulberi de talc sau de 

silice, cu scopul de a preveni aglomerarea particulelor de cauciuc. 
 

E. Negrul de fum – este format din pulberi de carbon, fiind folosit pe scară largă la fabricarea 

anvelopelor din cauciuc; se introduce, de exemplu, în structura compozitelor polimerice care 

trebuie să aibă proprietăţi izolatoare, pentru a li se asigura o minimă conductivitate electrică, 

dar şi pentru prevenirea acumulărilor de electricitate statică. 

 

Materiale de umplutură de natură anorganică 
 

A. Silicea (dioxidul de siliciu) – material existent din belşug în natură (probabil că este chiar 

cel mai răspândit), folosit ca umplutură sub forme diverse - cristalină (provenită din cuarţ sau 

silex, deci imprimând calităţi abrazive), amorfă (obţinută din roci de natură vulcanică; conferă 

rezistenţă la coroziune) sau precipitată (de tip Aerosil sau Silicagel; se introduce de obicei în 

structura cauciucului, pentru creşterea durităţii, rezistenţei la abraziune şi a punctului de 

înmuiere). Mai poate fi întâlnită sub formă de diatomit – numit şi kieselgur, sau pământ cu 

infuzori, acest material este foarte poros, având calităţi bune de absorbant. Toate aceste tipuri 

de umpluturi sunt rezistente la temperatură şi la agenţi chimici, având şi proprietăţi 

electroizolante şi de conductivitate termică. 
 

B. Talcul – acest mineral are în mod natural structură lamelară şi conferă compozitului 

calităţi de impermeabilitate (încât este folosit în industria lacurilor şi a vopselelor), precum şi 

un caracter slab bazic, producând efecte pozitive în medii industriale acide; introdus în 

compozitele polimerice (faţă de care are şi o bună compatibilitate) conduce la creşterea 

rigidităţii lor, a proprietăţilor de izolatori electrici, precum şi a rezistenţei la abraziune, la 

absorbţie de apă şi la căldură; poate însă produce o scădere a rezistenţei la impact şi la fisurare 

a materialului compus. 
 

C. Mica – alumino-silicat natural, cu peste 100 de varietăţi, având proprietăţi mecanice bune 

(dar duritate foarte scăzută), coeficient mic de dilatare termică, dar şi valori ridicate de 

conductivitate şi de rezistenţă termică, proprietăţi dielectrice foarte bune, rezistenţă chimică 

bună, solubilitate mică în apă şi coeficient de fricţiune de valori reduse. În calitate de agent de 

umplutură are multe avantaje, întrucât contribuie la obţinerea unor compozite cu rigiditate 

mare – inclusiv la temperaturi ridicate, contracţie scăzută, stabilitate dimensională foarte bună 

la căldură şi la umiditate, conductivitate termică şi rezistenţă la radiaţii, proprietăţi dielectrice 

şi anti-abrazive, în condiţiile unor costuri de fabricare relativ mici. Există şi dezavantaje ale 

umpluturilor de mică din compozite: prezenţa lor poate scădea alungirea globală la rupere, 

crescând densitatea, rugozitatea suprafeţelor, precum şi temperaturile de prelucrare (în special 

pentru matrici polimerice de tip termoplastic). 



ARMAREA DISPERSĂ.   MATERIALE DE ADAOS 

 

D. Silicaţii de aluminiu (de tip caolin sau argilă calcinată) – cresc rigiditatea, dar în anumite 

cazuri pot avea şi efecte estetice, de exemplu conferind luciu suprafeţelor compozitului, 

reducând asperităţile acestora. 
 

E. Azbestul – utilizat sub formă de fibre sau de fulgi, creşte proprietăţile mecanice şi de 

fricţiune, rezistenţa chimică şi termică, precum şi stabilitatea dimensională a compozitului; de 

obicei duce la creşterea densităţii materialului final, la scăderea rezistenţei la impact şi a 

prelucrabilităţii lui; are efecte nocive asupra sănătăţii oamenilor, în cazul inhalării de particule 

de azbest dispersate în atmosferă, încât în multe ţări utilizarea industrială a azbestului a fost 

sever reglementată. 
 

F. Carbonatul de calciu natural – folosit sub două forme principale, de cretă şi de calcit; 

conduce la îmbunătăţirea proprietăţilor globale de elasticitate, precum şi a ductilităţii şi a 

prelucrabilităţii mecanice a compozitelor cu matrice polimerică. 
 

G. Carbonatul de calciu şi magneziu (dolomita sau magnezita) – micşorează rigiditatea şi 

fragilitatea compozitului polimeric în care este introdus, dar poate să afecteze proprietăţile 

mecanice globale, în special tenacitatea şi rezistenţa la impact. 
 

H. Sulfatul de bariu natural (barita) – praf alb, folosit în mod obişnuit în calitate de pigment 

pentru zugrăveli; are stabilitate mare la lumină, temperatură şi agenţi atmosferici şi chimici; 

se foloseşte mult şi frecvent ca material de umplutură în compozite pe bază de cauciuc şi de 

mase plastice. 
 

I. Microsfere de sticlă – acestea au dimensiuni foarte mici, de ordinul unor zecimi sau sutimi 

de milimetru; conduc de regulă la creşterea rigidităţii şi a rezistenţei la fisurare, fără să 

afecteze prea mult celelalte proprietăţi mecanice ale compozitelor polimerice în care sunt 

introduse; în plus, cresc rezistenţa la foc, dar şi proprietăţile termice ale materialelor compuse 

respective. 
 

J. Fulgi şi fibre metalice scurte – se folosesc de obicei în structura compozitelor care trebuie 

să aibă proprietăţi electro-conducătoare sau electro-magnetice şi care sunt folosite în industria 

electronică şi electro-tehnică, în aparatura din tehnica de calcul sau în echipamentele din 

telecomunicaţii; dacă este vorba despre fulgi (de aluminiu, oţel, cupru sau aliaje de zinc), 

trebuie spus că aceştia au dimensiuni între 10m şi 50m, putând fi folosiţi uneori drept 

pigmenţi, sau în scopuri decorative. 
 


