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Domeniul materialelor compozite este unul inter- şi 
multidisciplinar. Materialele compozite cuceresc din ce în 
ce mai multe domenii de aplicaţie, datorită raporturilor 
rezistenţă-greutate şi rigiditate-greutate superioare în 
comparaţie cu ale materialelor tradiţionale (lemn, oţel). S-au 
făcut numeroase cercetări ştiinţifice în urma cărora s-au 
descoperit materiale compozite noi, care s-au impus rapid 
pe piaţă datorită caracteristicilor mecanice bune.  

În ultimii ani, atenţia cercetătorilor s-a concentrat către 
studii privind influenţa factorilor de mediu asupra 
comportării materialelor compozite ce lucrează în mediu 
agresiv. În articolul de faţă se va arăta că umiditatea joacă 
un rol semnificativ în ce priveşte durabilitatea pe termen 
lung a compozitelor cu matrice polimerică. Ea 
influenţează caracteristicile mecanice ale materialelor 
compozite. Majoritatea cercetărilor experimentale au 

studiat fenomenele de absorbţie în materiale compozite 
armate unidirecţional, bidirecţional sau multidirecţional. În 
acest studiu, atenţia s-a îndreptat asupra materialelor 
compozite polimerice armate aleatoriu cu fibre de sticlă, 
având în vedere utilizarea pe scară largă a acestei categorii 
de compozite la elementele de caroserie, la piesele pentru 
instalaţii sanitare, piscine, bărci etc., deoarece nu trebuie 
neglijat efectul mediului agresiv (umiditate, temperatura 
etc.) asupra acestor piese. 

2. MATERIALE. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI2. MATERIALE. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI2. MATERIALE. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI2. MATERIALE. DESCRIEREA EXPERIMENTULUI    

Materialele compozite armate cu fibră de sticlă-E s-au 
fabricat sub formă de plăci cu dimensiunile 625 × 800 × 4 
mm3 (sticlă-E/poliester HELIOPOL 8431 ATX, sticlă-E/ 
poliester POLYLITE 440-M880) şi 550 × 425 × 4 mm3 
(sticlă-E/epoxi LY 554, sticlă-E/vinil-ester ATLAC 582). 
Compozitele rezultate au avut un conţinut de fibre 26 %, în 


