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REZUMAT. Lucrarea prezintă materialele plastice de la apariţia lor până în prezent, când au ajuns la un stadiu 
avansat în privinţa utilizărilor. Domeniile de aplicare sunt numeroase, datorită proprietăţilor lor, prezentate în 
lucrare. Sunt prezentate materiale plasticce obţinute prin polimerizare, policondensre, ca şi clasificarea lor. In 
continuare sunt prezentate domeniile de utilizare a materialelor plastice din industria de ambalare, chimică, 
construcții de mașini, agricultură, electrotehnică şi electronică, până la industria aerospaţială şi industria nucleară. 
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ABSTRACT. The work is a presentation of plastics since their appearance until now, when they have reached 
an advanced stage in terms of their uses. Utilisation in more numerous areas of application are due to their 
properties, presented in the paper. Plastic obtained by polimerisation, policondensation, and their 
classification are also presented. Next are presented areas of application of plastics from packaging industry, 
chemical, machine building , agriculture, electrotechnics and alectronics to aerospace and nuclear industry. 
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1. INTRODUCERE 

Materialele plastice au apărut în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, o dată cu descoperirea vulca-
nizării cauciucului. Începând cu secolul al XX-lea au 
fost descoperite materialele plastice din polimeri 
naturali modificaţi (celuloidul rezultat din plastifierea 
nitrocelulozei, ca şi galalitul, produs obţinut din 
cazeină modificată chimic). În ultimile două decenii, 
materialele plastice au luat o astfel de dezvoltare încât 
s-a ajuns la clasificarea lor în cadrul materialelor 
clasice. În comparaţie cu produsele neferoase, mate-
rialele plastice au atins un stadiu avansat din punct 
de vedere al utilizării.  

În ultimii ani, materialele plastice au început să 
ocupe un loc din ce în ce mai important, acoperind 
domenii de aplicaţie tot mai numeroase: pielărie şi 
încălţăminte, textile, ambalaje, bunuri de larg con-
sum etc. Acest proces se explică prin următoarele 
avantaje: 

− aspect plăcut; 
− posibilităţi de prelucrare uşoară şi utilaje relativ 

simple, productive; 
− rezistenţă la uzură şi purtabilitate ridicată; 
− baze de materii prime accesibile; 
− preţuri relativ scăzute. 
După cantitatea în care se produc masele plastice 

ocupă primul loc printre materialele polimere. Avan-

tajele pe care le prezintă au determinat utilizarea lor 
în diverse ramuri ale economiei naţionale, tehnicii şi 
în viaţa de zi cu zi. Pe plan mondial industria 
maselor plastice se dezvoltă având asigurate pieţe de 
desfacere pe cele cinci continente. În China această 
industrie a depăşit producţia din Europa şi America 
de Nord, fiind în acest moment partener comercial 
pentru Japonia, Coreea de Sud şi Taiwan, Uniunea 
Europeana situându-se pe locul al doilea. Necesarul 
de mase plastice al Chinei se prevede ca se va ridica 
în anul 2015 la 25% din consumul mondial. În diferite 
părti ale lumii, produsele de mase plastice dobândesc 
o importanţă deosebită ca urmare a creşterii nivelului 
de trai al populaţiei. Pentru a face faţă necesarului 
utilizării de produse ale industriei de mase plastice, 
în domeniul ambalaje, electronică şi IT se prevede o 
creştere anuală de cel puţin 10%, potrivit prognozei 
Asociaţiei Europene a Producătorilor (Plastics Europe). 
În anul 2005 au fost produse în întreaga lume 230 
milioane tone de mase plastice, din care aproximativ 
87% (200 milioane tone) de mase plastice destinate 
procesării ulterioare. Cantitatea totală (de 230 mil. 
tone) corespunde unei creşteri cumulate a producţiei 
de 9,9% (pe an) din anul 1950 şi pâna în 2005. Din 
datele preliminare pentru 2006 s-a putut observa o 
tendinţă crescătoare a producţiei mondiale de mase 
plastice. De la sfârşitul anului 2001, preţurile maselor 
plastice standard (PE, PP, PVC, PS şi PET) co-
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municate de organizaţia germană abilitată aproape  
s-au dublat. 

În ultimul timp domeniul maselor plastice colorate 
şi-a extins tot mai mult aria de utilizare. Colorarea 
maselor plastice, nu este realizată numai în scopuri 
decorative, dar şi pentru identificarea, siguranţa, 
evidenţierea brand-ului unui produs. Colorarea 
maselor plastice poate fi realizată folosind pigmenţi 
organici şi anorganici şi coloranţi. În ultimul timp 
pigmenţii cu efecte speciale (pulberi de aluminiu şi 
bronz, pigmenţi perlaţi şi pigmenţi fosforescenţi) 
sunt tot mai des utilizaţi pentru a îmbunătăţi 
proprietăţile optice ale materialelor plastice. Scopul 
acestui material este de a caracteriza masele plastice 
cele mai utilizate şi pigmenţii de ultimă generaţie 
folosiţi pentru colorarea acestora. 

2. CARACTERISTICI GENERALE  
ALE MASELOR PLASTICE 

Masele plastice sunt materiale produse pe bază de 
polimeri, capabile de a căpăta la încălzire forma ce li 
se dă şi de a o păstra după răcire. Se caracterizeaza 
printr-o rezistenţă mecanică mare, densitate mică, 
stabilitate chimică înaltă, proprietăţi termoizolante şi 
electroizolante. Masele plastice se fabrică din materii 
prime accesibile, din ele pot fi confecţionate uşor 
diferite tipuri de articole. Aproape toate masele 
plastice conţin, în afară de polimeri, componenţi care 
le conferă anumite calităţi. Un material plastic este 
constituit din materialul de umplutură care îi reduc 
costul şi îi îmbunătăţesc proprietăţile mecanice, 
plastifianţi (de exemplu esteri cu punct de fierbere 
ridicat), care le sporesc elasticitatea, le reduc fragi-
litatea, stabilizatori (antioxidanţi, fotostabilizatori), 
care contribuie la păstrarea proprietăţilor maselor 
plastice în timpul proceselor de prelucrare şi în 
timpul utilizării, coloranţi, care le dau culoarea nece-
sară şi alte substanţe [1-2]. 

Proprietăţile care caracterizează materialele plastice 
depind de structura şi forma moleculelor, de forţele 
intramoleculare şi capacitatea lor de formare. Utilizarea 
pe scară largă a maselor plastice şi cucerirea dife-
ritelor domenii de utilizare se datoresc multiplelor 
proprietăţi: densitate mică, stabilitate chimică, con-
ductibilitate termică etc. Densitatea maselor plastice 
variază între 0,9 şi 2,2 g/cm3, în comparaţie cu 
metalele uzuale, masele plastice sunt mult mai uşoare 
şi au o rezistenţă mărită. Datorită acestor avantaje, 
se realizează mari economii de energie şi de material 
în construcţia avioanelor, navelor, autovehiculelor 
etc. În comparaţie cu metalele care trebuie protejate 

împotriva coroziunii chimice, unele materiale plastice 
prezintă o stabilitate chimică completă faţă de acţiunea 
acizilor şi alcaliilor. În construcţia unor aparate chimice 
supuse procesului de coroziune, se întrebuinţează cu 
succes următoarele materiale plastice: polietilena, 
poliizobutilena, polistirenul şi policlorura de vinil.  

Toate materialele plastice prezintă proprietăţi 
dielectrice; unele dintre ele prezintă proprietăţi 
speciale, legate de curenţii cu frecvenţe înalte şi se 
utilizează în radiocomunicaţii, televiziune, radiolocaţie 
etc. Astfel de materiale sunt cele pe bază de poli-
etilenă, polistiren etc.  

În electrotehnică se utilizează ca mase plastice 
fenoplastele, melaminoplastele etc.  

Rezistenţa mecanică este variată în funcţie de de 
structura materialului plastic, domeniul de utilizare 
ş.a. Astfel masele plastice pot fi rigide, flexibile şi 
extensibile. Cele rigide statificate prezintă prezintă 
rezistenţe mecanice excepţionale. Cele flexibile şi 
extensibile prezintă proprietăţi mecanice bune, în 
funcţi de temperatura de utilizare. La temperaturi 
joase, unele materiale plastice devin casante; la 
temperaturi înalte (peste temperatura de curgere), 
materialele flexibile şi extensibile devin plastice. 
Unele materiale plastice cu structură microcristalină 
(polietilena, policlorura de viniliden etc.) prezintă 
proprietăţi asemănătoare cu cele ale maselor plastice 
rigide şi ale maselor plastice moi. Ele sunt stabile 
temperaturi înalte şi joase. Materialele plastice cum 
sunt fenoplastele stratificate pe suport textil din 
lemn, azbest şi ţesături din fibre de sticlă, prezintă 
proprietăţi de fricţiune redusă.  

Întrucât aceste amteriale se caracterizează printr-
un coeficient de frecare redus şi printr-o uzură 
neînsemnată, sunt utilizate la construcţia de lagăre şi 
suveici, la fabricarea de roţi dinţate şi role, ca 
materiale pentru frâne etc. 

Unele mase plastice, numite şi sticle organice, 
prezintă proprietăţi optice mult superioare sticlelor 
obişnuite. Ele se întrebuinţează pe scară largă în 
optică şi la construcţia aparatelor; deoarece au grad 
de transparenţă mărit şi sunt incolore, se pot colora 
variat şi pot prezenta un indice de refracţie 
corespunzător diferitelor utilizări.  

Sticla organică se caracterizează printr-o mare 
transparenţă la razele din zona ultravioletă a spectrului 
şi printr-o mare rezistenţă mecanică, din această cauză 
fiind întrebuinţată la confecţionarea parbrizelor. 
Materialele plastice care formează pelicule elastice şi 
flexibile se utilizează la lipit, la fabricarea geamurilor 
de siguranţă din sticlă obişnuită şi în alte domenii.  

În afară de proprietăţile menţionate, materialele 
plastice mai prezintă şi alte caracteristici care au 
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contribuit, de asemenea la lărgirea domeniului de 
utilizare. Aastfel se pot menţiona: 

Aspectul exterior plăcut care nu se modifică în 
mediul ambiant de utilizare; 

Faptul că nu se vopsesc, nu se lăcuiesc şi nu se 
lustruiesc; 

În procesul de fsabricaţie se colorează uşor, iar 
produsele din materiale plastice sunt finisate în 
culori diferite prin galvanizare. 

Procedeele de prelucrare prin plastifiere au permis 
prelucrarea pe scară largă a materialelor plastice, în 
forme variate, cu economii de materii prime. La 
fabricarea produselor din mase plastice se obţin 
deşeuri recuperabile.  

Din punt de vedere al materialelor utilizate, 
aceste produse prelucrate pot fi cu umplutură, 
stratificate şi cu umplutură stratificată.  

Ca substanţe de umplutură se utilizează talcul, 
ardezia, mica, azbestul, dioxidul de titan, cojile de 
nucă, hâtia, bumbacul sau alte tipuri de fibre. Sub-
stanţele de umplutură trebuie să fie susceptibile de a 
lega cu polimerii înalţi, astfel încât să formeze un 
ansamblu unitar şi cu influenţe favorabile asupra 
produsului finit.  

În afara produselor de umplutură, în fabricarea 
produselor din material plastic se mai întrebuinţează: 

− plastifianţi, care pot fi esteri fosforici şi esteri 
ai acidului propionic şi ai acizilor graşi; 

− pigmenţi şi coloranţi, care nu trebuie să pre-
zinte toxicitate; 

− stabilizatori care să asigure conservarea propri-
etăţilor sau înlăturarea eventualei descompuneri a 
materialelor plastice în timpul prelucrării sau al 
exploatării, în domeniul de utilizare a produsului 
finit; ca stabilizatori, se por folosi săpunurile meta-
lice, sărurile de plump, cadmiu, bariu, stronţiu, 
sărurile acizilor graşi etc. 

− lubrifianţi sub formă de acizi graşi (acidul ste-
aric) sau sărurile lor, care să favorizeze modelarea; 

− catalizatori, ca acceleratori sau inhibitori ale 
unor reacţii de polimerizare sau policondensare. 

3. CLASIFICAREA MASELOR PLASTICE  

Pe plan mondial nu există o clasificare univocă a 
acestor produse, care să fie unanim recunoscută; în 
mod obişnuit, sunt sistematizate în mase plastice de 
polimerizare şi materiale plastice de policondensare. 
De asemenea, se mai foloseşte clasificarea mate-
rialelor plastice în termoplaste şi termorigide.  

Polimerii sintetici termoplastici se modifica 
reversibil, înmuindu-se prin încălzire şi întărindu-se 
prin răcire. După răcire, produsul fasonat poate fi 

adus din nou în stare plastică prin încălzire, fiind 
modelat din nou. Din polimerii termoplastici pot fi 
formate prin incalzire si presiune diferite articole 
care in caz de necessitate pot fi din nou supuse 
aceluias mod de prelucrare. 

Polimerii termoreactivi la încălzire devin 
plastici, apoi îşi pierd plasticitatea devenind ne-
fuzibili şi insolubili, deoarece între macromoleculele 
lor liare au loc interactiuni chimice, formindu-se o 
structură tridimensională (ca în cazul vulcanizării 
cauciucului). Un astfel de material nu mai poate fi 
supus prelucrarii a doua oară: el a căpătat o structură 
spaţială şi şi-a pierdut plasticitatea – proprietate 
necesară pentru acest scop.  

Materialele plastice rigide sau cu plasticitate redusă 
se mai numesc şi plastomeri; cele flexibile extensibile 
se numesc elastomeri (de tipul cauciucului).  

3.1. Materiale plastice obţinute  
prin polimerizare 

Principalele materiale plastice care se obţin prin 
polimerizare sunt: polietilena, polistirenul, polibuta-
diena, copolimerii butadienici cu stirenul şi nitrilul 
acrilic etc. 

3.1.1. Polietilena 

În drumul mereu ascendent al materialelor 
plastice, o deosebită importanţă a avut descoperirea 
făcută de Karl Ziegler, în anul 1954, şi anume ca 
amestecul de combinaţii organo-aluminice şi tetra-
clorura de titan catalizează polimerizarea etilenei la 
presiuni joase. Până la acea dată, polietilena se 
obţinea numai prin polimerizarea radicalică la 
presiuni de ordinul câtorva mii sau chiar zeci de mii 
de atmosfere (5000-20.000), conducând la aşa numita 
polietilenă de presiune înaltă şi foarte înaltă sau 
polietilena de densitate joasă (0,92 g/cm3). Macro-
moleculele acestui polimer prezintă numeroase 
ramificaţii, ceea ce face ca materialul plastic să aibă 
o cristalinitate de numai 40-50%. Ca urmare, 
polietilena de densitate joasă se caracterizează prin 
rezistenţă termică şi mecanică relativ scăzute (poli-
etilena moale). Procedeul Ziegler a revoluţionat 
tehnologia de obţinere a polietilenei, permiţând 
obţinerea industrială a acesteia la presiuni de numai 
câteva atmosfere. Această polietilenă este formată în 
principal din macromolecule liniare, cu foarte puţine 
ramificaţii, ceea ce permite împachetarea uşoară a 
macromoleculelor. Drept urmare, creşte conţinutul 
în fază cristalină până la 94%, iar proprietăţile 
termomecanice ale acestui material plastic sunt 
considerabil îmbunătăţite. Polietilena obţinută prin 
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procedeul Ziegler este cunoscută sub numele de 
polietilenă de mare densitate, (0,97 g/cm3) sau poli-
etilena dură. Pe lângă utilizările clasice în domeniul 
ambalajelor, ea are şi alte întrebuinţări, cum ar fi: 
conducte de presiune, izolaţii electrice, rezervoare 
foarte mari, ambarcaţiuni uşoare sau chiar roţi dinţate. 

Descoperirea lui Karl Ziegler a fost dezvoltată cu 
succes de lucrările lui Giulio Natta şi ale şcolii sale. 
În anul 1955 Giulio Natta pune bazele polimerizării 
stereospecifice care permite obţinerea polimerilor 
stereoregulaţi, folosind drept catalizator de polimeri-
zare produşii de reacţie ai combinaţiilor organo-
aluminice cu compuşii materialelor tradiţionale (aşa 
numiţii catalizatori Ziegler-Natta). Cu aceşti catali-
zatori au fost polimerizaţi cei mai diverşi momomeri, 
obţinându-se materiale plastice cu proprietăţi noi. 
Una din proprietăţile de bază este aceea că sunt apte 
de a cristaliza, datorită aranjamentului spaţial regulat 
al monomerilor şi ai substituenţilor acestora, faptul 
acesta conferindu-le o rezistenţă mecanică şi termică 
superioară celor ale materialelor plastice atactice 
(nestereoregulate). În acest sens o mare realizare a 
constituit-o obţinerea polipropilenei izotactice cu 
structura cristalină a carei temperatură de topire 
este de circa 165°C, pe când polipropilena atactică, 
amorfă are intervalul de înmuiere la 100-120°C. 
Deosebit de interesantă este obţinerea unor polimeri 
de propilenă stereobloc. Sinteza decurge astfel încât 
în macromolecule se găsesc blocuri cristaline şi 
amorfe. Un asemenea material plastic se topeşte într-
un interval larg de temperatură, (100-170°C) ceea ce 
îi facilitează prelucrarea. 

Pentru a îmbunătăţi calităţile maselor plastice se 
recurge şi la alte procedee. Materialele plastice izo-
tactice se utilizează atât ca atare, cât şi sub forma 
compoziţiilor lor ranforsate (cu fibre de sticlă, grafit, 
fibre de azbest etc). Ranforsarea materialelor plastice 
măreşte mult rezistenţa mecanică şi greutatea 
specifică, dar în acelaşi timp creşte şi preţul lor. Alte 
căi de modificare a proprietăţilor materialelor plastice 
constau în formarea de aliaje între ele, grefări de 
macromolecule pe un material dat etc. (– CH2–CH2–)n 
este o substanţă solidă, de culoare albă, termoplastică, 
asemănătoare cu parafina. Acestă asemănare poate fi 
inţeleasă dacă vom lua în consideraţie faptul că acest 
polimer prezintă prin structura sa o hidrocarbură 
saturată cu o masă moleculară mare. De aci se poate 
trage concluzia despre inflamabilitatea polietilenei şi 
despre stabilitatea ei chimică faţă de agenţii chimici. 
Polietilena arde cu o flacără albăstruie luminoasă. 
Soluţiile de acizi, baze şi oxidanţi (permanganat de 
caliu) asupra ei nu influenţează. Acidul azotic 
concentrat o distruge. 

Formele de prezentare a polietilenei sunt variate, 
în funcţie de viscozitatea materialului în stare topită 
la temperatura de 190°C. 

În general, din polietilenă se obţin: materiale 
plastice tari şi moi, ceară, paste, unsori, uleiuri 
lubrifiante, diferite alte produse lichide şi gazoase.  

Polietilena utilizată în stare solidă pentru fabri-
carea diferitelor materiale sau obiecte are culoarea 
albă-sidefie; ea este transparentă pentru razele vizibile 
şi invizibile ale spectrului solar, atunci când se 
prezintă în folii subţiri.  

Fiind compatibilă cu cauciucul natural, cu unele 
sorturi de cauciuc sintetic, cu parafina şi cu răşinile 
cumaronice, se pot obţine prin amestec produse cu 
caracteristici speciale.  

Polietilena se întrebuinţează la fabricarea izola-
toarelor de cabluri electrice de înaltă tensiune, a 
cablurilor submarine, în radiotehnică, televiziune, în 
industria chimică etc. Din polietilenă se pot fabrica 
ambalaje pentru industria alimentară şi cosmetică, 
întrucât este inodoră şi stabilă faţă de mulţi solvenţi 
sau compuşi chimici. Se întrebuinţează de asemenea, 
la fabricarea unor instrumente medicale, a prote-
zelor, la fabricarea recipientelor care prin simplă 
apăsare devin flexibile, a butoaielor de benzină care 
după utilizare pot fi strânse într-un volum mic, util 
pentru transport. 

Polietilena poate fi folosită la acoperirea metale-
lor, a lemnului, a hârtiei şi la impregnarea ţesăturilor.  

3.1.2. Polipropilena 

(–CH2–CH– CH3–)n este foarte asemănătoare cu 
polietilena. Ea de asemenea este un material solid, 
de culoare albă, termoplastic. Ca şi polietilena ea 
poate fi considerată hidrocarbură macromoleculară 
saturată (masa moleculară – 80 000 – 200 000). Este 
un polimer stabil la mediile agresive. Spre deosebire 
de polietilena, ea devine moale la o temperatură mai 
înaltă ( de 160-170 C) şi are o rezistenţă mai mare. 
La prima vedere aceasta pare de neînţeles. Prezenţa 
în prolipropilenă a numeroase grupe laterale - CH3 ar 
fi trebuit să impiedice la alipirea macromoleculelor 
una de alta. Rezistenţa polimerului şi temperatura lui 
de topire în acest caz ar fi trebuit nu să crească, ci să 
descrească.  

3.1.3. Materiale plastice vinilice 

Clorura de polivinil (CH2=CHCl)n este un 
polimer termoplastic, ale cărui macromolecule au o 
structură de tipul „cap-coadă” (masa moleculară 
variază între 10 000 şi 150 000). Ea se obţine prin 
polimerizarea prin radicali a clorurii de vinil. În 
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prezenţa de iniţiatori, din a căror dezintegrare rezultă 
radicali liberi pentru începutul creşterii catenei.  

După poziţia şi structura sa clorura de polivinil 
poate fi considerată un clor-derivat al poilietilenei. 
Atomii de clor, care substituie o parte din atomii de 
hidrogen, sânt legaţi trainic de atomii de carbon, de 
aceea clorura de polivinil este stabilă la acţiunea 
acizilor şi a bazelor, are proprietăţi dielectrice bune, 
o rezistenţă mecanică mare. Ea de fapt nu arde, dar 
se descompune uşor la încălzire, eliminând clorura 
de hidrogen.  

Pe bază de clorură de polivinil se obţin mase 
plastice de două tipuri: viniplast, care are o regiditate 
considerabilă, şi plasticat, care e un material ceva 
mai moale. Pentru a preveni descompunerea acestui 
polimer, în masele plastice fabricate pe baza lui se 
introduc stabilizatori, iar pentru a obţine plasticate 
moi se introduc şi plastifianţi. Din viniplast se fabrică 
ţevi rezistente la acţiunea agenţilor chimici, piese 
pentru aparatajul chimic, cutii de acumulator şi multe 
altele.  

Polimerizarea clorurii de vinil se poate efectua în 
bloc, în emulsie sau în suspensie.  

La polimerizarea în bloc, se obţine o pulbere 
albă, solubilă în clorură de vinil monomer. La poli-
merizarea în emulsie se formează un latex care-în 
urma polimerizării şi precipitării cu electroliţi sau 
alcooli formează o pulbere dură ce poate fi prelu-
crată fără emulgatori. La polimerizarea în suspensie 
se obţin şarje, în mod discontinuu, iar prelucrarea 
polimerului în şarje continue. Produsele polimeri-
zării nu conţin emulgatori şi săruri. Cel mai bun 
mediu de polimerizare este acetona.  

Pastele de policlorură de vinil se pot aplica pe 
ţesături, obţinându-se muşama pentru mese, scaune 
etc. Aceste paste se numesc plastisoli. Policlorura de 
vinil se prezintă în comerţul internaţional sub dife-
rite denumiri: PCV în suspensie, PCV în emulsie, 
Clorură de vinil clorurată, Policlorura de viniliden. 

Policlorura de viniliden se utilizează la fabricarea 
tuburilor pentru instalaţii de apă şi sanitare. Aceste 
tuburi prezintă rezistenţă la îndoiri repetate şi 
posibilităţi de a fi sudate la 177°C. De asemenea, din 
policlorura de viniliden se fabrică piei şi talpă 
artificială (superioare celor produse din policlorura 
de vinil), injectoare, piese de cuplare, de ghidare, 
cilindri şi garnituri rezistente la acţiunea corosivă a 
agenţilor chimici. 

Prin reglarea procesului de polimerizare se obţin 
produse flexibile, dure sau rigide. 

Din copolimerizarea clorurii de viniliden cu clo-
rura de vinil se obţine un produs numit Saran, care 
nu arde, are stabilitate chimică faţă de apă şi 

proprietăţi mecanice şi dielectrice corespunzătoare. 
La un grad de vâscozitate mică, acest produs se în-
trebuinţează la fabricarea lacurilor, adezivilor, fibre-
lor; la un grad de viscozitate mare, se întrebuinţează 
la fabricarea obiectelor dure.  

 

Poliacetatul de vinil se obţine din polimerizarea 
acetatului de vinil, format din adiţia acidului acetic 
la acetilenă, în prezenţa unor catalizatori. Polimeri-
zarea acetatului de vinil se poate efectua în bloc, în 
soluţie sau în emulsie, în prezenţa iniţiatorilor 
(peroxizi organici sau anorganici). Polimerul este 
transparent, incolor, solubil într-un număr mare de 
solvenţi (alcooli, esteri, hidrocarburi aromatice etc.) 
şi stabil faţă de acţiunea produselor petroliere. La 
150°C, se depolimerizează, produsul descompunerii 
fiind acidul acetic.  

Poliacetatul de vinil se întrebuinţează la fabri-
carea alcoolului polivinilic şi al acetaţţilor lui; se 
mai utilizează în amestec cu lacurile nitrocelulozice 
la fabricarea llacurilor, întrucât peliculele acestora 
prezintă proprietăţi superioare (adeziune, elasticitate 
şi stabilitate faţă de lumină). Se foloseşte şi la 
fabricarea adezivilor pentru sticlă, piele, lemn, a 
loliilor de metal pe hârtie, pe ţesături etc. şi ca liant 
pentru producerea pietrelor abrazive şi a înlo-
cuitorilor de piele.  

În general, poliacetatul de vinil nu poate fi utili-
zat la fabricarea de obiecte întrucât prezintă stabilitate 
scăzută faţă de apă şi agenţi chimici. În acest scop, se 
întrebuinţează copolimerii poliacetatului de vinil. 

3.1.4. Polistirenul 

Polistirenul (C8H8)n este o îmbinare de hidro-
carburi nesaturate cu hidrocarburi saturate, ca şi cum 
ar fi etilena, în a cărui moleculă un atom de hidrogen 
este substituit cu un radical de fenil – C6H5, sau 
benzen, în a cărui moleculă atomul de hidrogen este 
substituit cu un radical de vinil. Polistirenul are o 
structură liniară, masă moleculară de la 50 000 până 
la 300 000. Se obţine prin polimerizarea mono-
merului în prezenţa de iniţiatori. Spre deosebire de 
polimerii examinaţi mai înainte, polistirenul la 
încălzire se depolimerizează foarte uşor, adică se 
dezintegrează, formând monomerul iniţial. 

Unul din dezavantajele polistirenului este rezis-
tenţa relativ mică la lovire, ceea ce-i reduce domeniile 
de utilizare. În prezent datorită cauciucului la 
sintetizarea polimerului se obţine polistiren rezistent 
la lovire. Acest polistiren este acum cel mai răs-
pândit. O varietate de polimer este penopolistirenul. 
El se obţine, adăugând în timpul preparării ma-
terialului a unei substanţe de spumare. Ca rezultat 
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polistirenul capătă o structură asemănătoare cu o 
spumă solidificată cu porii închişi. Acesta este un 
material foarte uşor. Penopolistirenul se utilizează în 
calitate de material termo - şi fonoizolator, la 
construcţii, în tehnica frigorifică, industria mobilei. 

Polistirenul este electroizolant, are o flexibilitate 
şi o stabilitate mai bune decât polietilena. Poli-
stirenul se prelucrează prin injectare, sub formă de 
produse rigide (pentru instalaţiile electronice) blocuri 
(pentru conservarea pieselor anatomice), vase, piese 
de răcitor, echipament medical, tacâmuri, perii etc. 

Se deosebesc următoarele tipuri de polistiren: 
− de uz general – rezistent la şocurile produse 

prin copolimerizarea stirenului cu 15% butadienă, 
caracterizat prin flexibilitate mare, transparenţă 
redusă, punct de inmuiere la 75°C (tipul cel mai larg 
întrebuinţat, datorită faptului că are o rigiditate 
redusă); 

− termostabil, produs prin polimerizare în condiţii 
particulare sau prin copolimerizare cu alţi monomeri 
(metilstiren, clorstiren etc.) având o comportare mai 
puţin corespunzătoare la presare, faţă de tipul de 
polistiren de uz general; 

− rezistent faţă de solvenţi, produs prin copolime-
rizarea sistemului cu nitrilul acrilic; are proprietăţi 
mecanice superioare (faţă de alte tipuri de mase 
plastice) şi proprietăţi electrice şi absorbante, infe-
rioare; 

− cu cea mai mare rezistenţă la şoc mecanic, 
produs prin copolimerizarea stirenului cu butadiena 
şi nitrilul acrilic, caracterizat prin rezistenţă la şoc 
mecanic, prin proprietăţi mecanice superioare (faţă 
de alte tipuri) şi proprietăţi electrice şi absorbante 
inferioare. 

3.1.5. Materiale plastice acrilice 

Acidul acrilic este un lichid incolor, cu miros 
înţepător puternic, care se polimerizează în prezenţa 
peroxizilor organici sau anorganici; polimerizarea 
are loc la temperatura de 100°C şi se poate efectua 
în bloc, în soluţie sau în emulsie.  

În industrie, se folosesc mai ales polimerii aci-
dului acrilic sub formă de esteri şi compuşi nitrici.  

Pentru obţinerea derivaţilor acrilici se poate porni 
fie de la etilenă, fie de la acetilenă. 

Nitrilul acrilic rezultă prin deshidratarea etilen-
cianhidrinei sau prin sinteză (din acetilenă şi acid 
cianhidric); se utilizează mult la sinteza cauciucului 
prin copolimerizare cu butadienă. De asemenea, 
nitrilul acrilic este folosit ca plastifiant pentru unele 
materiale plastice. 

Prin polimerizare se obţine răşină poliacrilică. 
Aceasta, copolimerizată cu încă unu sau doi mono-

meri, poate fi filată din soluţie cu dimetilformamidă, 
rezultînd fibre chimice sintetice utilizate în industria 
textilă.  

Esterii acrilici formează pelicule clare, cu ade-
ziune bună, fapt pentru care se utilizează în industria 
lacurilor. Emulsiile de esteri acrilici se întrebu-
inţează ca lianţi la fabricarea tălpii artificiale din 
deşeuri de piele. Polimetacrilatul de metil sau sticla 
organică se obţine prin polimerizarea acidului met-
acrilic. Se fabrică sub formă de foi, care se pot 
comprima pentru a fi transformate în diferite obiecte. 

Din polimtacrilatul de metil se confecţionează 
obiecte cu forme diferite ce pot fi realizate prin 
încălzire. Densitatea mică, duritatea bună şi rezis-
tenţele mari la şoc, tracţiune şi alungire, permit ca 
polimetacrilatul de metil să fie un material pentru 
industria chimică, construcţia de avioane, de maşini 
etc.  

Polimetacrilatul de metil se întrebuinţează mult la 
fabricarea gamurilor şi în optică, întrucât transmite 
91-92% din lumina spectrului vizibil (în timp ce 
cristalul cel mai bun transmite 90-91-%), este 
rezistent la îmbătrânire, la temperaturi (100-120°C) 
şi la lumină.  

Ca domenii de întrebuinţare speciale se menţio-
nează: confecţionarea protezelor dentare, aplicarea 
plombelor pentru dinţi (la care polimerizarea se 
produce în dinţi), înlocuirea oaselor distruse în urma 
accidentelor, realizarea unor obiecte decorative, de 
uz casnic şi de toaletă etc. Polimetacrilatul de metil 
este folosit, de asemenea, la fabricarea ambalajelor 
pentru parfumerie şi industria alimentară.  

3.2. Materiale plastice obţinute  
prin policondensare 

Produsele obţinute prin policondensare se ca-
racterizează printr-o compoziţie cu totul deosebită 
de cea a monomerilor de la care se porneşte, întrucât 
ele din combinări cu eliminare de substanţe secun-
dare cum sunt apa, produse halogenate, amoniacul 
etc., în funcţie de nnatura monomerilor care reacţio-
nează. 

O altă caracteristică a produselor de policon-
densare este faptul că ele rezultă printr-o succesiune 
de reacţii de condensare intermoleculare. Catena 
macromoleculară se formează prin reacţia dintre 
două molecule, formând un dimer care acţionează cu 
altă moleculă. În timpul racţiilor se produc des-
compuneri ale produselor macromoleculare, iar 
produsele de descompunere pot intra în procesul de 
policondensare.  

Materialele plastice de acest fel pot fi obţinute 
în diferite stadii de policondensare. Produsele pot 
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reacţiona ulterior (cu sau fără încălzire) în prezenţa 
catalizatorilor; din acest motiv se numesc termo-
reactive. Unele pot trece şi într-o ultimă fază, când 
sunt infuzibile şi nu mai pot reacţiona sub nici o 
formă; în acest caz, produsele sunt termorigide. Pro-
dusele care corespund fazelor diferite de realizare 
posedă proprietăţi distincte. 

Principalii polimeri obţinuţi prin policondensare 
sunt: 

– produsele rezultate prin reacţii ireversibile 
(cum sunt cele din fenolformaldehidă, anilinform-
aldehidă. Ureoformaldehidă şi melaminformaldehidă; 

– compuşii de poliadiţie (poliuretanii). 

3.2.1. Poliamide 

Principalele poliamide se obţin din lactame 
(polimerul de tip relon sau polimerul 6) sau din 
policondensarea diaminelor cu acizi bibazici.  

Nailonul este un produs reprezentativ pentru 
această grupă de materiale plastice, având propretăţi 
excepţionale, cum sunt elasticitatea, rezistenţa la 
rupere, rezistenţa la umflare; punctul de topire al 
poliamidelor dpinde de natura substanţelor supuse 
condensării, în aceste sens variind între 150 şi 
278°C. Poliamidele se dizolvă în fenol, crezol, acid 
formic, hidrat de coral şi în acid sulfuric concentrat. 
Stabilitatea lor poate fi îmbunătăţită prin folosirea 
unor substanţe cu catene ramificate. 

Cea mai mare cantitate din producţia de 
poliamide este folosită la fabricarea fibrelor chimice 
sintetice. Totuşi, în ultimul timp, poliamidele, în 
afară de acoperirea necesarului textil, sunt utilizate 
la fabricarea peliculelor, benzilor şi a diferitelor 
articole (perii, cord pentru anvelope şi ambalaje).  

3.2.2. Poliesteri 

Din punct de vedere chimic, poliesterii pot fi 
lineari, modificaţi şi alchidali. Poliesterii liniari 
rezultă din esterul acidului tereftalic cu glicoli şi mai 
ales cu etilenglicol.  

Poliesterii liniari rezultă din esterul acidului 
tereftalic cu glicol şi mai ales cu etilenglicol. Produsul 
obţinut poate fi filat din topitură sau adaos sub formă 
de folii. De asemenea, în urma întinderii, produsul 
primeşte o orientare structurală care-i conferă o 
rezistenţă deosebită la şifonare şi rupere.  

Poliesterii pot fi utilizaţi şi ca plastifianţi, plasto-
meri (cauciuc poliesteric), superpolimeri (care se pot 
vulcaniza). Aceste întrebuinţări depind de proprie-
tăţile fizice, imprimate de greutatea moleculară şi de 
natura componentelor.  

Poliesterii liniari modificaţi rezultă din acizii 
dicarboxilici nesaturaţi şi polialcooli, obţinându-se 
poliesteri nesaturaţi. Produsul se dizolvă în derivaţi 
vinilici (stiren), după care este supus polimerizării. 
Poliesterii liniari modificaţi sunt folosiţi în electro-
tehnică (la umplerea condensatoarelor), pentru 
impregnarea ţesăturilor de sticlă (la Fbricarea băcilor 
de salvare şi caroserii). 

Alchidalii sunt poliesteri neliniari şi ramificaţi, 
utilizaţi ca materii prime pentru lacuri. Ca materii 
prime, se întrebuinţează acizii carboxilici (acidul 
ftalic, acidul succinic, acidul adipic acidul maleic) şi 
alcoolii (glicolii, glicerina etc.). 

3.2.3. Masele plastice fenolformaldehidice 

Răşina fenol-formaldehidică este o substanţă ma-
cromoleculară care constituie baza maselor plastice 
şi se sintetizează nu prin polimerizare, ci prin reacţia 
de policondensare şi după proprietăţi nu e termo-
plastică, ci termoreactivă. În fenol se produc uşor 
reacţii la atomii de hidrogen din poziţiile 2, 4, 6. În 
acest caz policondensarea are loc acolo unde se 
găsesc atomii de hidrogen din poziţia 2 şi 6. în 
prezenţa unei cantităţi suficiente de aldehidă formică 
la reacţie participă şi atomi de oxigen din poziţia 4, 
şi atunci moleculele liniare se unesc prin intermediul 
grupelor CH2, formând un compus macromolecular 
cu o structură spaţială. Acest proces secundar, în 
timpul caruia se manifestă caracterul reactiv al 
polimerului, are loc de acum în timpul procesului de 
prelucrare în scopul obţinerii articolului necesar. 
Răşinele fenolformaldehidice se utilizează, de re-
gulă, ca părţi componente ale diferitelor materiale 
artificiale. În afară de polimeri care joacă rolul de 
lianţi, în compoziţia lor intră materiale de umplutură, 
substanţe de solidificare, coloranţi şi altele. În pro-
cesul de prelucrare la executarea articolelor din ele, 
de exemplu în timpul presării la cald, o astfel de 
masă plastică la început e termoplastică, umple bine 
forma, apoi în timpul încălzirii şi sub acţiunea 
presiunii în ea se formează structura spaţială şi ea 
devine articol solid monolit. Articolele produse pe 
bază de mase plastice fenolformaldehidice se ca-
racterizează printr-o rezistenţă mecanică, rezistenţă 
termică şi stabilitate mare la acţiunea acizilor, prin 
proprietăţi dielectrice bune. Din masele plastice 
fenolformaldehidice, la care în calitate de material 
de umplutură serveşte făina de lemn, se prepară 
pulberi de presare, iar din acestea - prin presare la 
cald – un larg asortiment de articole electrotehnice, 
precum şi multe aparate de uz casnic.  
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3.2.4. Răşini ureoformaldehidice 

Sunt numite şi răşini carbamidice, se obţin prin 
condensarea ureei cu formaldehidă în mediu alcalin 
sau acid.  

Răşinile ureoformaldehidice se utilizează (cu 
material de umplutură) la confecţionarea diferitelor 
obiecte; în soluţie apoasă, se utilizează la obţinerea 
unui adeziv pentru placaj; de asemenea, se între-
buinţează ca material de umplutură sau ca material 
izolant.  

Răşinile melaminice se obţin prin condensarea 
formolului cu melamina, o substanţă care trece de la 
carbură de calciu la ciamidă de calciu, apoi la di-
ciandiamidă.  

Răşinile melaminice sunt incolore şi transparente. 
Sub acţiunea căldurii sau a unr substanţe de umplu-
tură minerală sau organice, se pot turna sau presa. 

Având o mare rezistenţă faţă de căldură, foc şi 
arc electric, se întrebuinţează la aparatele electrice şi 
la întrerupătoarele de curent electric. 

Din aceste răşini se fabrică cleiuri, cu mare 
adezivitate aplicate frecvent în industria lemnului şi 
a aeronavelor, nefiind atacate de microorganisme. 

3.2.5. Poliuretani 

Poliuretanii sunt compuşi de poliadiţie, formaţi 
din glicol şi hexametildiizocianat. Topitura obţinută 
serveşte la fabricarea pieselor turnate, a lacurilor 
neinflamabile şi insolubile. Poliuretanii au stabilitate 
mare faţă de acţiunea aerului, acizilor, alcaliilor, iar-
prin topire-culoarea nu se închide.  

Lacurile de poliuretani se pot întări la tempera-
tura camerei şi au o adeziune mare faţă de textile, 
hârtie, piele, cauciuc etc. Lacurile se pot colora, au 
luciu puternic, sunt rezistente la acţiunea agenţilor 
atmosferici, la frig şi impermeabilitate faţă de gaze. 

De asemenea aceste lacuri se întrebuinţează şi la 
acoperirea cablurilor electrice, întrucât au proprietăţi 
dielectrice bune.  

3.3. Alte materiale plastice 

Galalitul este un material plastic pe baza unui 
polimer de cazeină. Pentru obţinerea galalitului, ca-
zeina se amestecă cu apa şi se malaxează. În timpul 
malaxării, se adaugă pigmenţi şi plastifianţi. După 
omogenizare, se fabrică diferite obiecte; pentru 
întărire, obiectele se introduc într-o soluţie de 5% 
formaldehidă, după care sunt supuse uscării. 

Celuloidul se obţine din nitrat de celuloză, malaxat 
cu alcool, la care se adaugă soluţie alcoolică de 
camfor, stabilizatori şi coloranţi. Produsul este trecut 
prin valţuri, obţinându-se foi. 

Materialele plastice poroase sunt produse uşoare, 
cu structură spongioasă care nu permite îmbibarea 
cu apă în calitate mare. Porozitatea produselor se 
poate obţine fie prin spumarea materialului plastic 
înainte de formarea obiectelor, fie cu ajutorul unor 
substanţe numite porofori, care produc gaze sub 
temperatura de formare a obiectelor. Ca porofori, se 
pot utiliza:carbonatul de sodiu, carbonatul de amoniu 
sau substanţe organice de tipul azoderivaţilor, care 
prin descompunere degajează N2. Conductibilitatea 
termică şi rezistenţa acestor materiale variază în 
funcţie de greutatea specifică, de dimensiunile celulei 
şi de compoziţia chimică a polimerului. Astfel dacă 
greutatea specifică, dimensiunile celulei variază, 
conductibilitatea termică şi rezistenţa se modifică. 
Dacă greutatea specifică ete mai mică, iar materialul 
are pori mai mici, conductibilitatea termică este şi 
mai redusă. De asemenea, rezistenţa este cu atât mai 
mică, cu cât greutatea specifică scade.  

Matrialele plastice se mai caracterizează printr-o 
absorbţie mică faţă de apă, prin stabilitate chimică şi 
neimflamabilitate sau imflamabilitate redusă, în 
funcţie de natura polimerului.  

Materialele plastice poroase se întrebuinţează în 
domenii variate: în construcţia de locuinţe, la con-
fecţionarea de tapiserii pentru mobilă, în construcţia 
de maşini, vase maritime şi fluviale, la frigidere şi in-
stalaţii frigorifice industriale, pentru izolarea cazanelor 
şi autoclavelor, la izolări fonite şi termice. Materialele 
polistirenice se utilizează şi la electroizolaţii.  

Materialele plastice poroase se pot fabrica din poli-
stiren, policlorură de vinil, ureoformaldehidă, fenol-
formaldehidă, poliuretan, poliester, răşini alcoolice etc. 

Produsele obţinute pe bază de polistiren prezintă 
proprietăţi superioare. 

Copolimerii grefaţi reprezintă o categorie de 
mase plastice cu largi posibilităţi de utilizare.  

Copolimerul grefat rezultă, în general, ca urmare a 
unor reacţii chimice speciale, care au loc între un 
polimer sintetic şi o macromoleculă naturală, în special 
celuloză. Copolimerul grefat are proprietăţile specifice 
celor doi polimeri. Îmbinarea proprietăţilor produselor 
macromoleculare naturale cu cele ale polimerilor 
sintetici oferă posibilităţi însemnate pentru obţinerea 
unor materiale cu proprietăţi speciale.  

4. DOMENII DE UTILIZARE A MASELOR 
PLASTICE 

Dintre cele mai interesante domenii de aplicare 
a maselor plastice se numără:  

 Industria de ambalaje este şi va rămâne şi în 
viitor, la nivel mondial, principalul consumator de 
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materiale plastice. Se estimează că rata de dezvoltare 
a ambalajelor din plastic va fi în continuare în medie 
de 10% anual în lume, iar pe ţări o dezvoltare 
proporţională cu produsul naţional brut. Materialele 
plastice au pătruns adânc în domeniile de utilizare 
ale sticlei, tablelor şi foliilor metalice, extinderea şi 
perfecţionarea sistemelor de ambalaje.  

 În domeniul materialelor de construcţii, masele 
plastice îşi vor continua de asemenea ascensiunea, 
pe plan mondial atingându-se ritmuri de creştere a 
producţiei şi consumului de 10-15%. Principalele 
categorii de produse sunt profilele din masele 
plastice ca înlocuitor ai tablelor ondulate şi profilelor 
metalice, panourile stratificate, elementele prefabricate 
cu izolaţie termică şi fonică din spume poliuretanice, 
reţele sanitare şi electice cuprinzând ţevi din 
policlorură de vinil şi poliolefine, instalaţii sanitare 
din poliesteri armaţi, polimeri acrilici sau aliaje din 
diferite materiale plastice cum ar fi acrilonitrilul, 
butadiena şi stirenul (ABS). Industria construcţiilor 
de maşini şi autovehicule a înregistrat cel mai înalt 
ritm de asimilare a materialelor plastice: în medie, 
pe plan mondial, 44% anual. Principalele tipuri de 
polimeri folosiţi sunt policlorura de vinil, poli-
olefinele şi polimerii stirenici. Direcţiile de utilizare 
a maselor plastice în construcţia de maşini se 
diversifică şi se multiplică continuu. 

 Electrotehnica şi electronica, beneficiare tra-
diţionale ale materialelor polimere, au cunoscut o 
pătrundere relativ importantă a maselor plastice, în 
special polmerii tradiţionali ca policlorura de vinil, 
polietilena, polistirenul dar şi unele mase plastice 
speciale cum sunt policarbonaţii, poliacetalii, poli-
fenilen oxidul etc.  

 În agricultură ponderea cea mai mare o deţin 
filmele de polietilenă de joasă presiune, folosite pentru 
menţinerea umidităţii solului, protejarea culturilor în 
sere şi solarii, impermeabilizarea rezervoarelor şi 
canalelor.  

 Industria aerospaţială. Condiţiile principale im-
puse materialelor plastice utilizate în acest domeniu 
sunt: să reziste la temperaturi ridicate şi scăzute, să nu 
ardă, iar dacă ard să nu producă fum. Pentru cabinele 
de pasageri se fosesc laminate din răşini epoxidică sau 
fenolică ranforsate cu fibre de sticlă şi acoperite cu un 
strat metalic subţire pentru o cât mai bună rezistenţă la 
foc. La construcţia navelor spaţiale se utilizează plăci 
cu structura sandwich de grafit-răşină epoxidică-bor-
aluminiu care rezistă la temperaturi ridicate. 

 Industria nucleară. Politetrafluoretilena şi poli-
triclorfluoretilena, care rezistă la compuşii fluoruraţi 
agresivi cum este şi hexaflurura de uraniu, se 
utilizează la instalaţiile industriale destinate separării 

izotopice a uraniului, ca elemente de legătură pentru 
pompe şi compresoare, conducte, clape de vane etc. 
Pentru îmbunătăţirea rezistenţei faţă de radiaţiile 
beta sau de amestecurile de radiaţii şi neutroni 
provenite de la pilele nucleare se utilizează polimeri 
fluoruraţi (fluoroplaste) grefaţti radiochimic cu 
monomeri de stiren, metil-metacrilat etc. 

 Industria chimică. În acest domeniu, materia-
lele plastice işi găsesc cele mai diverse aplicaţii, 
începând de la conducte până la piese componente 
ale pompelor şi compresoarelor care lucrează în 
medii corozive, graţie greutăţii scăzute şi rezistenţei 
chimice şi mecanice ridicate al acestor materiale. 
Dar materialele plastice cunosc utilizări importante 
chiar în construcţia unor aparate şi utilaje la care cu 
greu şi-ar fi putut închipui cineva că se poate renunţa 
la metal. S-au executat astfel reactoare chimice din 
polipropilenă izotactică şi poliester armat cu fibre de 
sticlă având o capacitate de nu mai puţin de 48 t, 
diametrul reactorului fiind de 3m, iar înălţimea de 
7,5 m. 

Schimbările cele mai spectaculoase nu au loc 
însă în domeniul aşa numiţilor polimeri clasici. Anii 
‘80 au marcat dezvoltarea unui sector deosebit de 
important al sintezei materialelor plastice – cel al 
polimerilor speciali. Produşi în cantităţi mici, în con-
diţii speciale, ei sunt capabili să ofere utilizatorilor 
performanţe ridicate. Simpla aditivare, de exemplu, 
a cunoscutelor răşini epoxi cu fibre de carbon, duce 
la apariţia unui material al cărui modul de elasti-
citate specifică este de 10 ori mai mare decât al celor 
mai bune oţeluri produse în acea vreme. 

Alte modificări, de data aceasta în însăşi struc-
tura polimerilor, pot aduce calităţi spectaculoase în 
comportamentul acestora. De exemplu dacă lanţurile 
hidrocarbonate ale polimerilor nu sunt lăsate să se 
plieze la întâmplare ci sunt întinse prin etirare, ia 
naştere o structură semicristalină a masei de material 
plastic care este caracterizată de o mare rezistenţă 
mecanică. Un alt exemplu îl constituie articulaţiile 
din plipropilenă etirată, care datorită structurii 
cristaline rezistă la milioane de îndoiri. 

O altă posibilitate de a modifica structura masei 
de polimeri o constituie legarea chimică a lanţurilor 
hidrocarbonate între ele. Rezultă aşa-numiţii polimeri 
reticulaţi, care se aseamănă cu o reţea tridimensio-
nală. Caracteristice pentru această structură sunt 
infuzibilitatea, o rigiditate neobişnuită, insolubilitate 
în orice dizolvant. 

Materialele plastice speciale se impun tot mai 
mult şi prin calităţile lor optice. Cele mai specta-
culoase realizări le consemnează fibrele optice din 
polimeri acrilici sau poliamidici, care au o ducti-
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bilitate, o rezistenţă şi o elasicitate mult superioare 
fibrelor din sticla minerală. În acelaşi domeniu sunt 
de menţionat polimerii cu structura tridimensională 
de foarte mare regularitate, cilindrică sau în lamele 
echidistante. Ei sunt foarte asemănători cristalelor 
lichide. Dacă distanţele dintre cilindri sau lamele 
sunt de ordinul lungimilor de undă ale radiaţiilor 
luminoase, are loc un proces de difracţie a acestora.  

În sfârşit, cea mai interesantă caracteristică a 
materialelor plastice, pare să devină în viitor, bio-
compatibilitatea. Prin grefarea pe lanţul polimerului 
a unor grupări chimice adecvate se speră ca acesta 
nu va mai fi considerat străin de organismul uman. 
Cât de utilă ar fi o asemenea proprietate pe lângă 
medicina viitorului este uşor de imaginat, la nivelul 
actual de cunoştinţe de care dispunem [3-5]. 
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