
EDUCAŢIE, CERCETARE, PROGRES TEHNOLOGIC 

 

Buletinul AGIR nr. 4/2016 ● octombrie-decembrie 98

MATERIALE COMPOZITE ȘI PROTECŢIA 
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Metode de protejare a oamenilor și a mediului 
la realizarea de piese din materiale compozite 

Dr. ing. Cristian BERAR, Dr. ing. Dorin ROȘU, Ing. Bogdan SPINEANU 

Sucursala AGIR Brașov 

REZUMAT. Sunt prezentate unele metode de protejare a oamenilor și a mediului la realizarea de piese din   
materiale compozite pe baza experienţei autorilor în acest domeniu. 

Cuvinte cheie: materiale compozite, realizare repere din materiale compozite, analiză de impact.  

ABSTRACT. Some ways to protect the environment and people when manufacturing items of composite 
materials, based on the experience of the authors in this field. 

Keywords: composite materials, manufacturing composite materials items, impact assessment. 

Necesitatea elaborării unor materiale noi şi a unor 
tehnologii neconvenţionale a fost determinată nu 
numai de motive economice şi sociale, dar şi de faptul 
că în condiţiile dezvoltării exponenţiale a producţiei, 
a apărut o criză foarte puternică de surse de materii 
prime şi energetice, odată cu creşterea agresiunii 
oamenilor faţă de mediul înconjurător. 

Evoluția tehnicii în domeniul ingineriei civile a 
fost și este posibilă concomitent cu apariția de mate-
riale și tehnologii noi, cu promovarea unor sisteme 
structurale superioare și cu capacitatea de utilizare a 
procedeelor complexe de analiză și calcul analitic. 
Materialele compozite încorporează toate calitățile 
menționate mai sus, ele reprezentând viitorul în do-
meniul ingineriei civile. 

Conceptul de material compozit permite ca noul 
să poată fi strict dirijat spre rezultate dinainte aşteptate, 
cât şi crearea unor materiale cu anumite proprietăţi 
impuse, astfel ca parametrii tehnici ai unui element 
să fie satisfăcuţi prin calităţile unui material special 
creat pentru aceasta 

Principalele avantaje ale compozitelor polimerice 
armate cu fibre (CPAF) în raport cu materialele 
tradiţionale/naturale s-ar evidenţia printr-o serie de 
proprietăţi cum ar fi: greutate redusă, masă volumică 
mică în raport cu metalele (compozitele cu răşini 
epoxidice armate cu fibre de Si, B, C au masă volu-
mică sub 2 g/cm3), raport bun rezistenţă-greutate, 
rezistenţă sporită după direcţia de orientare a fibrelor, 
rezistenţă la variaţii de temperatură atmosferică, 
rezistenţă la tracţiune sporită (compozitul Kevlar are 
rezistenţa la tracţiune de două ori mai mare decât a 

sticlei), stabilitate dimensională, la materiale cum ar 
fi beton, cărămidă, piatră, lemn etc., formabilitatea – 
capacitatea materialului de a fi utilizat în forme şi 
elemente complicate, design plăcut etc. 

Dar cu toate aceste avantaje, materialele compozite 
au şi unele dezavantaje care trebuie luate în calcul şi 
minimizate pe cât posibil: sunt mult mai scumpe 
decât materialele tradiţionale – folosirea nu trebuie 
facută nejustificat, ci numai în cazul folosirii la 
capacităţile lor reale; nu prezintă ductilitate – mate-
rialele compozite au comportare linear elastică până 
la rupere; la temperaturi ridicate au un comportament 
deficitar – toate materialele bazate pe polimeri au o 
aşa numită temepratură de tranziţie în care rezistenţa 
şi modulul de elasticitate al compozitului scad brusc, 
deci este periculoasă folosirea acestor materiale peste 
temperatura de tranzit; toate materialele organice ard, 
sunt combustibile, dar lângă această problemă apare şi 
cea a toxicităţii fumului pe care îl degajă. Se pot 
pune întârzietori de ardere dar aceştia modifică pro-
prietăţile mecanice ale compozitului. 

Materialele compozite sunt primele materiale a 
căror dispunere structurală internă o concepe omul, 
atât prin înlănţuirea lor moleculară, cât şi prin direcţii 
preferenţiale, conferindu-le în acest fel rezistenţe 
favorabile, net superioare celor ale componentelor 
lor. Priorităţile de cercetare din domeniul materialelor 
compozite sunt: reducerea consumului de energie 
pentru procesele de obţinere, minimizarea impactului 
asupra mediului, asigurarea necesarului de materiale 
pentru o populaţie în curs de dezvoltare. Obținerea 
materialelor compozite s-a impus pe baza a numeroase 
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considerente tehnice şi economice, între care amintim: 
necesitatea realizării unor materiale cu proprietăţi 
deosebite, imposibil de atins de materialele tradiţio-
nale, necesitatea creşterii siguranţei şi a fiabilităţii în 
exploatare a diferitelor construcţii şi instalaţii, nece-
sitatea reducerii consumurilor de materiale deficitare, 
scumpe sau preţioase, posibilitatea reducerii con-
sumurilor de manoperă şi a reducerii duratelor tehno-
logice de fabricaţie. Datorită proprietăţilor specifice cât 
şi posibilităţilor de a adapta aceste proprietăţi la 

condiţiile de exploatare, se constata ca utilizarea 
materialelor compozite are o sferă a aplicaţiilor foarte 
largă, din schema următoare se constată că sunt 
prezente în toate domeniile de activitate (fig. 1). 

Încercările de obţinere a unor noi materiale su-
perperformante au condus la dezvoltarea unei clase 
de produşi cunoscuţi sub denumirea de materiale 
compozite. Materialele compozite sunt alcătuite în 
principal din: materialul de armare (armătura), 
matricea (masa de bază) și adaosuri tehnologice: 

 
Fig. 1. Domenii de utilizare a materialelor compozite. 

 
 

Fig. 2.  Clasificarea materialelor compozite în funcție de matricea structurală. 
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a. Tipuri de matrice 
 

  
 

b. Tipuri de matrice 
 

 
 

c. Tipuri de matrice 
 

Fig. 3 
 

Ciclul de viaţă al materialelor compozite trebuie 
studiat sistematic pentru a se putea calcula impactul 
pe care produsul final îl are asupra mediului. Metoda 
ştiinţifică general acceptată pentru evaluarea impactu-
lui produsului final este analiza ciclului de viaţă 
(LCA - life cycle assessment). Se utilizează separat 
cei doi termeni care indică cele două etape principale 
ale analizei: inventarierea ciclului de viaţă şi res-
pectiv, evaluarea ciclului de viaţă. Analiza ciclului de 
viaţă este o procedură de evaluare a produsului, siste-
mului sau activităţii ce identifică şi descrie cantitativ 
energia şi materialele folosite şi, de asemenea 
deşeurile eliberate. Evaluarea include întreaga durată 
de viaţă a produsului sau a activităţii încă din etapa de 
extragere şi prelucrare a materialului brut, fabricare, 
transport, utilizare, reutilizare, reciclare sau 
depozitare la depozitul de deşeuri. Analiza ciclului de 
viaţă se face conform etapelor din figura 4. 

Principiile dezvoltării durabile, adoptate în 2005 în 
cadrul strategiei Lisabona revizuite sunt: energia 
curată, transportul sustenabil, producţia şi consumul 
sustenabile, sănătatea publică, managementul îm-
bunătăţit al resurselor naturale,incluziunea socială, 
lupta împotriva sărăciei globale. Conform acestor 
principii, orice produs ar trebui să fie fabricat, con-
sumat şi transportat în mod durabil, în scopul 
protejării mediului şi asigurării prosperităţii societăţii 
pe termen lung. Pentru a se putea realiza acest lucru 
în mod ştiinţific s-a luat în considerare ciclul de viaţă 
al produsului. În general, ciclul de viaţă al produsului 
cuprinde următoarele etape: extracţia şi prelucrarea 
materiilor prime, manufacturarea sau fabricarea 
produsului, ambalarea, transportul şi comercializarea, 
utilizarea, reutilizarea şi mentenanţa produsului, de-
pozitarea ca deşeu, distrugerea la capătul vieţii sau 
reciclarea. 

 

 
 

Fig.4. Obiectivul analizei ciclului de viaţă. 
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Fig. 5. Schema de evaluare a ciclului de viață  
al materialelor compozite. 

 
Cele mai mici valori privind costul, masa totală, 

consumul de energie şi CO2 degajat pe întreaga durată 
de viaţă sunt la paleta eoliană din lemn, dar lemnul 
ridica cele mai mari probleme privind întreţinere şi 
utilizarea. 

▪ Cele mai mari valori privind emisiile de CO2 şi 
energie consumată pe întreaga durată a vieţii sunt 
pentru paleta eoliana din aluminiu, cu 20% mai mari 
ca in cazul paletei eoliene din oţel, de aproximativ 
optzeci ori mai mari comparativ cu lemnul, de 2 ori 
mai mari comparativ cu fibra de sticlă şi de 1,5 ori 
mai mari comparativ cu fibra de carbon. 

Cea mai nejustificată alegere pentru realizarea palei 
eoliene din punct de vedere a greutăţii este oţelul, al 
emisiilor rezultate pe întreaga durata de viaţă sunt alu-
miniu sau oţelul, iar cel mai mare preţ fibra de carbon. 

▪ Palele eoliene din aluminiu și fibră de sticlă au 
greutăți aproximativ egale, dar prețul, emisiile de 
CO2 şi energia consumata pe întreaga durată de viaţă 
a palei fabricate din aluminiu sunt aproximativ duble 
față de pala realizată din fibră de sticlă. 

▪ Materialul optim din punct de vedere al duratei 
de viaţă, al preţului de fabricaţie, al emisiilor de CO2 
şi al consumului de energie pe întreaga durata a 
vieţii este considerat a fi fibra de sticlă. 

Identificarea celor mai bune opțiuni de mediu 
practicabile, este o metodologie strategică, care a fost 
dezvoltată pentru identificarea opțiunii optime pentru 
alegerea materialului. Această metodologie pe baza 
analizei multicriteriale furnizează o aplicare completă 
și flexibilă ce poate fi utilizata în cadrul dimensionării 
oricărui element. Deşi nu a obţinut la nici un criteriu 
punctajul maxim, cel mai mare punctaj l-a obţinut oţe-
lul fiind urmat de beton (a obţinut cel mai bun punctaj 
la criteriile economice, de mediu şi sociale). Cel mai 
slab punctaj l-a avut aluminiul fiind defavorizat de 
criteriile economice şi de mediu. Fibrele de sticlă şi 
carbon au însumat acelaşi punctaj, fibră de sticlă fiind 
mai performanta din punct de vedere al conditiilor 
economice şi de mediu, iar fibra de carbon având cele 
mai bune caracteristici din punct de vedere tehnic. 

 

 
 

Fig. 4. Energia consumată și CO2 degajat pe întreaga durată de viață  
a paletelor eoliene. 

 

 
 

Fig. 5. Concluzii privind totalul criteriilor și matricea de performanţă. 
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Problema creșterii concentrațiilor gazelor cu efecte 
de seră ca urmare a intensificării activităților umane 
şi efectele pe care aceste gaze le au asupra com-
portamentului general al climei preocupă din ce în 
ce mai mult lumea științifică, dar și factorii de 
decizie, îngrijorați de consecințele nefavorabile pe 
care acumularea acestor gaze o au asupra vieții, în 
general. Ca urmare teza tratează un subiect actual și 
de mare importanță pentru stabilitatea planetei, subiect 
dezvoltat sub conceptul amprentei de carbon. Gazele 
cu efect de seră produc topirea calotelor glaciare care 
influențează nivelul mărilor și oceanelor. Gazele cu 
efect de seră, rezultate în urma activităților industriale 
sunt vinovate pentru creșterea în intensitate și frecvență 
a fenomenelor meteorologice extreme precum torna-
dele, valurile de căldură, inundații etc. Toate aceste 
schimbări climatice, care au tendinţa de creştere ca 
număr dar şi ca intensitate, influențează în mod negativ 
flora și fauna care trebuie să se adapteze rapid la noile 
provocări pentru a putea supraviețui. 

Efectele gazelor cu efect de seră sunt calculate 
folosind conceptul amprentei de carbon, care conform 
definiției, reprezintă cantitatea de gaze cu efect de 
seră, exprimată în dioxid de carbon echivalent, emise 
în atmosferă de un individ, organizație, proces sau 
eveniment, în cadrul unei limite specificate. Teza de 
doctorat abordează problemele legate de impactul 
materialelor compozite utilizate în construcţii asupra 
mediului axându-se pe determinarea amprentei de 
carbon a acestor materiale, pe întreeaga perioadă de 
existenţă a acestora. În acest context, în cadrul tezei 
sunt prezentate programe de calcul utilizate în deter-
minarea amprentei de carbon pe baza consumului de 
energie necesar producerii materiilor prime dar şi 
produselor finite, în toate etapele ciclului de viaţă ale 
unui material compozit. 

Impactul generat de utilizarea acestor tipuri de 
materiale este semnificativ, atât în perioada de pro-
ducere a materiilor prime care formeaza materialele 
compozite cât şi în perioada de utilizarea a acestora în 
cadrul unor produse finite. Ameliorarea impactului 
astfel produs este o problema de actualitate şi se poate 
realiza doar prin luarea de măsuri corecte determinate 
pe baza unei analize complexe de impact asupra 
mediului. În aceste condiţii, evaluarea impactului 
trebuie să asigure toate informaţiile necesare stabilirii 
celor mai bune soluţii tehnice, economice şi de mediu 
atât in perioada de producere, cât şi în cele de 
exploatare si post-utilizare a materialelor compozite. 

Impactul generat de utilizarea acestor tipuri de 
materiale este semnificativ, atât în perioada de pro-
ducere a materiilor prime care formeaza materialele 
compozite cât şi în perioada de utilizarea a acestora în 
cadrul unor produse finite. Ameliorarea impactului 
astfel produs este o problema de actualitate şi se poate 
realiza doar prin luarea de măsuri corecte determinate 
pe baza unei analize complexe de impact asupra me-

diului. În aceste condiţii, evaluarea impactului trebuie 
să asigure toate informaţiile necesare stabilirii celor 
mai bune soluţii tehnice, economice şi de mediu atât 
in perioada de producere, cât şi în cele de exploatare 
si post-utilizare a materialelor compozite. Măsurile de 
minimizare a impactului negativ al utilizarii mate-
rialelor compozite sunt inca într-o fază de dezvoltare, 
determinată de numărul mare de parametri care in-
fluenţează procesele de fabricare a materiilor prime si 
a aproduselor finite compozite. Alegerea soluţiilor de 
minimizare a impactului negativ nu este o operaţie 
simplă, ea cuprinzând mai multe etape de analiza. 

Realizarea de piese compozite din rășini armate cu 
fibre de sticlă, carbon sau kevlar, constă  în parcurge-
rea următoarelor operatii:  

1 – pregatirea matrițelor cu agent de separare; 
2 – croirea țesăturii; 
3 – prepararea și aplicarea gelcoatului; 
4 – prepararea rășinii cu întăritor; 
5 – impregnarea succesivă a straturilor de fibre; 
6 – polimerizarea; 
7 – desfacere, trasare, taiere/gaurire, ajustare; 
8 – curățirea matrițelor. 
În parcurgerea acestor operații se lucrează cu sub-

stanțe lichide, cu unelte si scule specifice, manuale, 
electrice sau pneumatice, fiecare având gradul său de 
protecție a personalului. 

Fiecare din operațiile enumerate produce: emisii 
de solvent, praf, deșeuri de rășină întărită, deșeuri de 
compozit întărit, deșeuri de fibră, cârpe îmbibate, 
pensule cu rășină întărită, role textile, perii de lustruit. 

În funcție de materialul utilizat și de operația de 
realizat trebuie avută în vedere protejarea opera-
torului, a colegilor, a incăperii și a mediului ambient; 
atât din punct de vedere al sănătații și integrității, cât 
și al impactului asupra mediului. 

Pregatirea matrițelor. Operația constă în curațarea 
mecanică a resturilor de rășină întărită de pe matrițe, 
îndepartarea acestor resturi, adunarea lor în recipienți 
speciali. 

Urmează ștergerea matriței cu substanțe lichide 
care se evaporă. Rezultă cârpe, lavete îmbibate și 
vapori de solvent. Lavetele se colectează în recipienți 
dedicați. 

Dup[ uscarea matriței se aplică straturi succesive 
de agenți de demulare, uscarea și lustruirea demulan-
ților. Rezultă cârpe/lavete murdărite. Și acestea se 
colectează în recipientul destinat cârpelor și lavetelor. 

Protejarea operatorului se face prin folosirea de 
mănuși de cauciuc de unică folosință, mască nazala, 
operația desfășurându-se în încăperi bine ventilate. 

Direcţiile de cercetare pentru viitor legate de 
evaluarea impactului asupra mediului a materialelor 
compozite se pot grupa astfel: 

– analiza efectelor pe termen lung asupra facto-
rului uman a utilizării materialelor compozite; 
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– analiza soluţiilor de reducere sau eliminare a 
impactului negativ asupra mediului în perioada de 
fabricare a materiilor prime necesare materialelor 
compozite, în vederea creşterii performanţelor aces-
tora, inclusiv prin analiza tehnologiilor de producţie; 

– elaborarea unor tehnici şi metode alternative, 
economice de fabricare a materialelor compozite; 

– întocmirea unei metodologii de valorificare/ 
reutilizare şi eliminare a materialelor compozite ce au 
fost utilizate. 

Prepararea şi aplicarea gelcoatului. Operatorul 
dozează rășina și întăritorul volumetric sau gravi-
metric pentru realizarea amestecului utilizând vase 
corespunzatoare, care se vor spăla după aplicare cu 
solvent și cu cârpe/lavete. 

Gelcoatul se aplică pe matrițe cu pensula, cu rola 
sau cu pistolul pneumatic. Rezultă cârpe/lavete 
îmbibate, vas cu gelcoat întarit, precum și solvent cu 
gelcoat diluat. Cârpele/lavetele se depun în recipientul 
destinat, solventul se depozitează într-un sac, urmând a 
se preda la un depozit autorizat, la fel cu vasele 
metalice golite de gelcoat. Personalul se protejează cu 
manuși de cauciuc, ochelari și măști cu supapa. 

Aplicarea gelcoatului se face într-o încăpere dotată cu 
exhaustoare și filtru de carbon activ, iar în cazul 
aplicării cu pistolul se va dota cu hota și evacuare în 
aer printr-un filtru cu carbon activ, iar operatorul va 
utiliza masca cu cartușe filtrante și un costum de 
protecție întreg. 
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