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REZUMAT. Scopul principal al lucrării constă în valorificarea integrală a deșeurilor textile, din piele și polimerice, 

obținute din prelucrare și utilizare în industriile creative, post-consum și tehnologice în concordanță cu principiul 

economiei circulare. Tratarea deșeurilor este realizată, conform principiului 4R (reducere, reutilizare, reciclare și 

recuperare) din sectorul de textile, pielărie și încălțăminte prin transformarea lor în materii prime cu valoare 

adăugată și utilizare în diferite industrii și construcții, prin dezvoltarea unor noi concepte de producție sustenabile. 

Prin compoundarea deșeurilor textile, proteice și polimerice măcinate cu polimeri, se rezolvă doua obiective 

primordiale: 1. reducerea duratei de viață a polimerilor prin biodegradare; 2. Reducerea cantității de deșeuri post-

consum.  

Cuvinte cheie: economie circulara, biodegradabilitate, compozit polimeric, post-consum, deșeu. 

ABSTRACT. The main purpose of the paper is the full recovery of textile, leather and polymer processing waste, 

subsequently using it in the creative, post-consumer and technological industries in accordance with the principle 

of the circular economy. Waste treatment is carried out according to the 4R principle (reduction, reuse, recycling 

and recovery) in the textile, leather and footwear sector by transforming it into value-added raw materials and using 

it in various industries and in the field of constructions, by developing new sustainable production concepts. By 

compounding textile, protein and polymer waste ground with polymers, two primary objectives are fulfilled: 1. 

reducing the life of polymers by biodegradation; 2. reducing the amount of post-consumer waste. 

Keywords: biodegradability, polymeric composite, post-consumption, waste. 

1. INTRODUCERE 

Societatea de consum apărută la sfârșitul secolului 

al XX-lea, alături de tendința de creștere a populației 

la nivel mondial, intensificarea procesului de 

urbanizare, dezvoltarea și difuzarea tehnologiei 

informației și a comunicațiilor, creșterea continuă a 

standardului de viață, reducerea ciclului de viață al 

produselor au contribuit la creșterea volumului și 

diversificarea fluxurilor deșeurilor. Scăderea 

accentuată a resurselor naturale, deteriorarea rapidă a 

calității aerului, a apei, a solului și .influența negativă 

a ecosistemelor naturale, a condus la preocupări 

intense la nivel internațional referitoare la gestionarea 

deșeurilor. Astfel, s-au intensificat direcțiile de 

identificare a celor mai bune soluții și tehnologii. În 

acest context, managementul deșeurilor a devenit o 

problemă de fond a evoluției social-economice 

viitoare, un rezultat direct al unei dezvoltări 

economice prezente de tip linear.  

Tranziția către o economie circulară, în cadrul 

căreia valoarea produselor, a materialelor și a 

resurselor este menținută în economie cât mai mult 

posibil, iar producerea de deșeuri este redusă la 

minimum, a câștigat o atenție deosebită, regăsindu-se 

pe agenda autorităților publice, a mediului de afaceri, 

a institutelor de cercetare și organizațiilor non-

guvernamentale. În ultima perioadă, conceptul de 

economie circulară a cunoscut o dezvoltare 

exponențială prin implicarea activă a tuturor 

factorilor interesați. Astfel, în literatura de 

specialitate se regăsesc peste 100 de definiții cu 

privire la economia circulară, concentrate în jurul 

unor concepte cheie precum: dezvoltare durabilă, 

cadrul celor 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recover), 

abordarea sistemică (micro, mezo, macro), ierarhia 

deșeurilor (Kirchherr et al., 2017). 
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Pe de altă parte, McKinsey Center for Business and 

Environment (2016) propune analizarea economiei 
circulare din perspectiva a trei principii călăuzitoare: 

– conservarea și consolidarea capitalului natural 
(controlarea stocurilor finite, o abordare 

echilibrată a fluxului de resurse regenerabile); 

– optimizarea randamentelor de utilizare a resurse-
lor (circularea produselor, componentelor și 

materialelor utilizate până la cele mai înalte niveluri 
posibile);  

– eficientizarea sistemului prin eliminarea exter-
nalităților negative. 

Luând în considerare obiectivele specifice ale 
studiului, s-a optat pentru definiția economiei circulare 

propusă de Comisia Europeană, respectiv: „într-o 
economie circulară, valoarea produselor și mate-

rialelor este menținută cât mai mult posibil; deșeurile 
și utilizarea resurselor sunt reduse la minimum, iar 

atunci când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale 
de viață, acesta este folosit din nou pentru a crea o 

valoare suplimentară; acest lucru poate aduce 
beneficii economice majore, contribuind la inovare, 

creștere economică și crearea de locuri de muncă” 
(figura 1). 

Procesul de tranziție către o economie circulară 

este strâns legat de reconsiderarea modelelor de 
consum și producție nesustenabile în vederea 

identificării oportunităților viitoare de dezvoltare. În 
acest sens, implementarea Agendei 2030 pentru 

dezvoltare durabilă, în special a obiectivului de 
dezvoltare durabilă, aduce în prim-plan necesitatea 

promovării integrate a elementelor de mediu, sociale 
și economice. Respectarea echilibrului dintre 

capitalizarea eficientă a resurselor materiale și 
umane, precum și conservarea calității mediului, în 

special în perspectiva respectării legislației UE, 
trebuie să se regăsească în toate strategiile de 

dezvoltare industrială [1, 2]. 
Acțiunile propuse vor contribui la „închiderea 

buclei” în ciclurile de viață ale produselor, prin 
intensificarea reciclării și a reutilizării și vor aduce 

beneficii atât pentru mediu, cat și pentru economie. 

Prin valorificarea și utilizarea la maximum a 
materiilor prime, produselor și deșeurilor vor fi 

favorizate economisirea energiei și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. Propunerile 

acoperă întregul ciclu de viață: de la producție și 
consum, la gestionarea deșeurilor și piața materiilor 

prime secundare. Într-o economie circulară valoarea 
produselor și a materialelor este menținută cât mai 

mult posibil; deșeurile și utilizarea resurselor sunt 
reduse la minimum, iar resursele nu părăsesc fluxul 

economic odată ajunse la sfârșitul duratei lor de viață, 
ci sunt reutilizate și creează valoare în continuare [3].  

Acest model poate genera locuri de muncă sigure 

în Europa, poate promova inovațiile care oferă un 

avantaj competitiv și asigura un nivel de protecție a 

oamenilor și a mediului cu care Europa să se poată 

mândri. De asemenea, le poate oferi consumatorilor 

produse mai durabile și mai inovatoare și, în 

consecință, economii monetare și o calitate mai bună 

a vieții.  

 

 
 

Figura 1. Economia circulara. 

 

Un concept interconectat cu economia circulară, 

este cel referitor la economia verde (UNEP, 2011), 

care propune, prin definiția conceptuală, o referire 

directă la „îmbunătățirea bunăstării și echității 

sociale, concomitent cu reducerea semnificativă a 

riscurilor de mediu și a deficitului ecologic”. Din 

această perspectivă, tranziția spre o economie verde 

poate fi interpretată din mai multe unghiuri, respectiv: 

● utilizarea eficientă a resurselor prin imple-

mentarea de abordări inovatoare, care să permită 

optimizarea consumului de resurse și reducerea la 

minimum a emisiilor de carbon și a deșeurilor; 

● abordarea dintr-o perspectivă durabilă a re-

surselor care să asigure păstrarea capitalului natural, 

a rezilienței ecosistemelor, respectiv asigurarea 

incluziunii sociale. 

Materialele polimerice reprezintă o resursă prea 

valoroasă pentru a fi trimisa la groapa de gunoi la 

sfârșitul ciclului de utilizare. Mediul industrial își 

propune reciclarea acestor materiale ori de câte ori 

este posibil. Creșterea dinamică a producției de 

produse din cauciuc, în special a celor utilizate în 

industria automobilelor, este responsabilă de 

producerea unei  mari cantități de deșeuri de cauciuc 

vulcanizat, dintre care peste 17 milioane de tone sunt 

produse global în fiecare an. Creșterea cantității de 

anvelope uzate, piese auto și tălpi de încălțăminte din 

cauciuc vulcanizat, reprezintă o amenințare gravă 

pentru mediul natural [4].  

S-a demonstrat că proprietățile reziduale pot fi 

aduse la valori utile prin modificare cu un polimer 

primar și neapărat prin omogenizare ulterioară din 

topitură adică prin reciclare mecanică, prin metoda 

diluției defectelor. Compozitele reprezintă o familie 

versatilă și foarte valoroasă de materiale, care pot 

rezolva o serie de probleme existente în diverse 
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aplicații/industrii, deoarece facilitează introducerea 

de proprietăți noi în materiale. Reciclarea și utilizarea 

resurselor naturale regenerabile oferă o dimensiune 

nouă, în descoperirea de materiale noi. În ultima 

perioadă, o atenție deosebită a fost acordată 

dezvoltării compozitelor cu matrice polimerică 

armată cu fibre naturale în locul compozitelor 

convenționale armate cu fibre anorganice (sticlă, 

carbon etc.). Dezvoltarea materialelor prietenoase 

mediului „verzi”, este datorată biodegradabilității 

acestor materiale naturale (de diverse proveniențe), 

greutății scăzute, costului scăzut, disponibilități mari, 

rezistenței specifice ridicate comparativ cu fibrele de 

sticlă sau carbon precum și datorită posibilității de 

adaptare a echipamentelor existente la procesatorii 

din domeniu, la producția în serie [5]. Compozitele 

armate cu fibre naturale, sunt utilizate într-o varietate 

de aplicații structurale cum ar fi, industria 

aerospațială, componente/piese auto, echipamente 

sportive sau de recreere, ambarcațiuni, produse de 

birou, echipamente etc. Cele mai frecvente tipuri de 

deșeuri provenite din resurse regenerabile și utilizate 

pentru armarea matricilor polimerice sunt fibrele 

naturale provenite din plante ligno-celulozice (in, 

cânepă, bumbac), fibre naturale provenite de la 

animale (fibre de piele, lână, etc.), fibrele de lemn-

făină de lemn, rumeguș (cu component majoritar 

celuloză și lignoceluloza etc) [6-8]. Pielea este un 

subprodus/deșeu rezultat din industria cărnii și a 

laptelui care este valorificat prin prelucrare în 

tăbăcării, devenind astfel aptă pentru o multitudine de 

aplicații în bunuri de larg consum, încălțăminte, 

îmbrăcăminte, marochinarie, tapițerie etc. Este 

cunoscut faptul că, industria de pielărie este unul 

dintre sectoarele cu puternic impact negativ, deoarece 

generează poluanți atât organici cât și anorganici, 

care dacă nu sunt tratați/neutralizați corespunzător, 

pot afecta mediul înconjurător [7]. Sectorul industrial 

este sub o continuă presiune datorită deșeurilor solide 

și lichide care sunt generate de această industrie. 

Sectorul de încălțăminte „consumă”, cea mai mare 

parte (60%) din cantitatea de piele produsă la nivel 

mondial. În mod logic, această industrie produce și 

cea mai mare cantitate de deșeuri de piele finită 

(~ 60% w). Deși au fost dezvoltate, o serie de 

proceduri de utilizare a acestor deșeuri, doar câteva 

dintre ele sunt aplicate în practică din cauza 

rentabiliatății economice scăzute [9-11].  

2. EXPERIMENTĂRI 

Pentru experimentări, s-au selecționat deșeuri 

proteice, de cauciuc vulcanizat și amestec intre 

cele doua, colectate din produse post-consum, 

măcinate criogenic la dimensiuni de ordinul 10-

50 µm. Aceste materiale s-au funcționalizat cu 

substanțe ce facilează dispersia uniformă în masa de 

elastomeri în care vor fi înglobate. Recepturile vor fi 

elaborate astfel încât să se obțină compozite polimerice 

biodegradabile performante, cu caracteristici 

prestabilite, prin tehnici de amestecare pe valț și 

extrudare în topitură, prelucrabile prin vulcanizare în 

presă, termoformare, injecție, extrudare-suflare, 

presare. Aceste produse vor avea caracteristici 

performante precum: biodegradabilitate, uzură mică, 

stabilitate termică, rezistență la agenți chimici agresivi 

(acizi, baze, grăsimi vegetale, minerale și animale, 

solvenți), rigiditate/elasticitate variabilă, în funcție de 

utilizare, stabilitate dinamică, netoxice etc., cu diverse 

destinații (încălțăminte – tălpi și repere, ambalaje, 

produse de consum – chedere, garnituri, roți, perdele 

de protecție, mănuși, furtun etc.).  

Experimentările urmăresc două direcții tehno-

logice principale (conform schemei din figura 2)  și 

anume: 

– Tehnologii de prelucrare a deșeurilor de lemn, 

proteice, elastomerice și plastomerice funcționalizate 

cu organosilani, oleat de potasiu, ulei de soia 

epoxidat, particule  în amestecuri de cauciuc (buta-

dien-stirenic, nitrilic, cloroprenic, izoprenic și butilic)  

în proporții variabile, în prezența antioxidanților, 

plastifianților și agenților de vulcanizare specifici 

acestor tipuri de amestecuri. Acceleratorii care s-au 

utilizat  sunt ecologici, nu degajă nitrozamine 

aromatice, cancerigene în procesul de vulcanizare. Ca 

grad de noutate: se funcționalizează particulele de 

deșeu obținute în urma măcinarii criogenice cu 

organosilani (polidimetilsiloxan) sau plastifianti 

(oleat de potasiu, polietilenglicol etc.) pentru a obține 

o dispersie omogenă a acestora în matricea polimerică 

(deșeul proteic este electrostatic și are tendința de 

aglomerare) și a mări interfața deșeu proteic/polimer.  

– Tehnologii de prelucrare a deșeurilor proteice 

funcționalizate cu organosilani și ulei de soia 

epoxidat, în compozite termoplaste prelucrate prin 

extrudare-granulare, injecție, suflare etc. Gradul de 

noutate constă în funcționalizarea deșeului și 

compoundarea acestuia în diverse proporții în matrice 

de plastomer precum: polipropilena, polietilena, acid 

polilactic și polihidroxibutirat. 

3. EXEMPLIFICARE  

În cele ce urmează se prezintă un exemplu de 

compozit polimeric biodegradabil pe bază de cauciuc 

butadien-stirenic (SBR) compoundat cu deseu de 

piele functionalizat cu oleat de potasiu măcinat la 

dimensiuni micrometrice și funcționalizat cu oleat 

de potasiu, Compozitele polimerice vulcanizate cu 

deșeuri funcționalizate, s-au realizat prin tehnologia 



ECONOMIA CIRCULARĂ 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2022 ● ianuarie-martie 6 

compoundării pe amestecător intern de tip Brabender 

cu posibilitatea de reglare a temperaturii și vitezei de 

amestecare, cu capacitate de 350 cm3, cu respectarea 

strictă a ordinii de introducere a ingredientelor sau pe 

un valț de laborator cu încălzire. Amestecurile 

realizate în Brabender s-au completat cu agenții de 

vulcanizare pe un valț de laborator. Recepturile 

procesate și prezentate în tabelul 1, sunt testate din 

punct de vedere reologic cu echipamentul Reometru 

Monsannto pentru stabilirea timpilor optimi de 

vulcanizare în presa electrică la presiune și 

temperaturi controlate.  
 

 
 

Figura 2. Tehnologie cadru de realizare compozite biodegradabile 

 

Tabelul 1. Compozite polimerice pe baza de cauciuc SBR compoundat  

cu deșeu de piele funcționalizat cu oleat de potasiu 

 

Denumire material UM 0 3 4 5 6 

Cauciuc SBR g 190 190 190 190 190 

Stearina g 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 

Oxid de zinc g 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 

Bioxid de siliciu g 19 38 19 - - 

Caolina g 76 47.5 47.5 47.5 9.5 

Deșeu de piele –funcționalizat cu oleat de K g - 19 38 57 95 

PEG 4000 g 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 

DOF g 19 19 19 19 19 

Antioxidant IPPD g 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 

Prelucrare pe valț       

Sulf g 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

Accelerator M g 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 

Accelerator TH g 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 

. 

In prima fază, se prelucrează sub forma de plăci 

din care se ștanțează fizico-mecanică la parametrii 

tehnologici optimi de prelucrare stabiliți după testarea 

reologică. După condiționare timp de 24 ore la 

temperatura camerei, plăcile sunt supuse 

determinărilor fizico-mecanice – stare normală (la 

temperatura ambianta) și îmbătrânire accelerată la 

70°C timp de 168 de ore.  

În tabelul nr. 1 se prezintă recepturile de 

compozite polimerice pe bază de cauciuc SBR, cu 

șarjă minerală de culoare albă semiactivă- ZnO și 

caolină, recepturi ce au la bază reteta pentru procesare 

tălpi pentru încălțăminte de uz general. 

Industria de pielărie este o industrie tradițională și 

foarte veche în Romania. Ca produs finit al 

tăbăcăriilor, pielea tăbăcită reprezintă materia primă 

pentru alte industrii precum: industria de încălțăminte 

(aprox. 62 %), îmbrăcăminte (aprox. 15 %), 

marochinărie (aprox.12 %), tapițerie și tapițerie auto 

(aprox. 11 %). Prelucrarea pielii generează în același 

timp subproduse aplicabile în alte domenii de 

activitate: surse de proteine pentru produse 

alimentare, chimice,  cosmetice sau de uz medical, 

piele și talpă artificială etc. Aceste produse fiind 

intens utilizate genereaza cantitati mari de deseuri 

post-consum, care sunt gestionate impropriu și tratate 

neadecvat comparativ cu cele industriale.  

Deșeurile de piele (proteice) au fost colectate, 

mărunțite cu ajutorul unei mori criogenice cu o viteză 

de 12000 rotații/min și sitate printr-o sită cu ochiuri 

Functionalizare si dozare 
deseuri fibre si polimeri

Dozare aditiviDozare deseu material 
polimeric

Amestecare

Compoundare

Granulare

Injectie Extrudare-Filare

Valtuire

Calandrare Presare
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de 0,35 mm. După măcinare, fibrele de piele s-au 

amestecat cu oleat de potasiu în proporție de 20% și 

s-au agitat mecanic timp de 4 ore la temperatura de 

600C. Realizarea compozitului polimeric biodegra-

dabil s-a realizat pe un valț cu doi cilindrii, respectând 

următorii parametrii: temperatura pe cilindrii valțului 

– 35-45oC, turația – 27 rot/min., distanța între cilindrii 

– 1,5…2,5 mm, durata de vălțuire – 20-25 min., 

tensiunea de alimentare – 380V.  Se plastifiază 

cauciul butadien-stirenic, în cantitate de 1-100 g timp 

de 3-5 min., până devine ușor prelucrabil și se adaugă 

treptat stearină, oxid de zinc, caolină, bioxid de siliciu 

și deșeu proteic funcționalizat, plastifiant-

dioctilftalat, antioxidant IPPD și PEG 4000. Se 

amestecă ingredientele pe valț până la omogenizare 

timp de 5-10 min. După omogenizare se introduc, 

timp de 2 min., agenții de vulcanizare, accelerator M, 

accelerator Th și sulf. Se rafinează amestecul timp de 

3 min. 

Plăcile pentru caracterizare fizico-mecanică se 

realizează în presă la temperatură de 1650C și 

presiune de 5 atm., presare 5 min. și răcire 7 minute, 

parametrii stabiliți după caracterizare rheometrică. 
 

Tabelul 2. Caracteristicile reologice ale amestecurilor – 0-6 

 

Caracteristicile 

reologice la 165°C 

Simbol probe 

0 3 4 5 6 

ML (dNm) 16 17.7 38.3 29.4 24.6 

MH (dNm) 55 50.4 40.2 31.5 30.9 

ΔM = MH-ML (dNm) 40 32.7 1.9 2.1 6.3 

ts2 (min) 0.45 0.51 1.98 1.87 13.08 

t50 (min) 0.85 0.99 8.6 9.66 8.38 

t90 (min) 1.44 1.92 3.18 2.51 2.48 

 

Caracteristicile reologice ale amestecurilor pe 

bază de cauciuc SBR compoundat cu deșeu proteic 

funcționalizat cu oleat de potasiu, obținute pe 

reometrul Monsanto la temperaturi de 165°C și un 

timp de 60’ sunt prezentate în tabelul nr. 2.  Din datele 

prezentate se observă că prin înlocuirea cantității de 

șarjă inactiva de tipul caolinei și bioxid de siliciu cu 

deșeu proteic, caracteristicile reologice ale 

amestecurilor realizate se modifică astfel: 

– momentul minim de torsiune (ML) prezintă o 

variație de +5 – (30) %, momentul maxim de torsiune 

(MH) prezintă o scădere de max. 48%, iar variația 

momentului de torsiune (ΔM) scade cu max 60% pe 

măsură ce crește cantitatea de deșeu proteic, în 

defavoarea cantității de șarjă minerală, indicând 

scăderea rigidității amestecurilor de cauciuc în stare 

vulcanizată; 

– pentru toate probele se observă fenomenul de 

reversie, care este specific amestecurilor vulcanizate 

cu sulf și acceleratori de vulcanizare, indicând o 

degradare a amestecurilor la temperaturi ridicate prin 

ruperea unor legături de reticulare.  

– timpul de scorching (ts2) scade pe măsură ce 

crește cantitatea de deșeu de cauciuc și scade 

cantitatea de șarjă minerală, iar timpul optim de 

vulcanizare prezintă o creștere prin înlocuirea 

acesteia cu deșeu elastomeric. 

Caracterizarea fizico-mecanica, stare normala 

și imbatranire, și structurala s-a efectuat conform 

standardelor in vigoare, prin următoarele metode: 

Testele de tracțiune ale eșantioanelor au fost 

efectuate conform SR ISO 37: 2012 folosind o mașină 

de testare la tracțiune Schopper 1445, la o viteză 

transversală constantă de 500 ± 5 mm / min. 

Duritatea probelor a fost măsurată cu durometrul 

Shore „A” conform SR ISO 7619-1: 2011. 

Rezistența la abraziune a fost realizată conform 

ISO 4649/2010, metoda cilindrului, folosind o 

presiune de 10 N. Rezistența la abraziune a fost 

exprimată prin pierderea relativă a volumului în 

raport cu hârtia abrazivă calibrată. Un tester uzat cu 

pânză abrazivă cu granulație de 212–80 mm (PE 80). 

Probele utilizate au fost obținute din amestecuri 

laminate și presate în foi, apoi tăiate cu o matriță 

rotativă și au formă cilindrică, cu un diametru de 16 

mm și înălțimea de min. 6 mm. 

Caracteristicile fizico-mecanice sunt următoarele: 

duritate  53-630 Sh A; rezistență la rupere 7,69-1,19 

N/mm2; densitate 1,19-1,08 g/cm3; elasticitate 42-36 

%, alungire la rupere 540-400 % (tabel nr. 3). Din 

datele prezentate se observa următoarele:  

–duritatea creste proporțional cu cantitatea de 

deșeu proteic. 

– elasticitatea scade proporțional cu creșterea 

procentului de deșeu. 

– valorile rezistentei la rupere și la sfâșiere scad 

treptat pe măsură ce crește procentul de deșeu proteic; 

procentul de 50% deșeu proteic conduce la valori sub 

cele prevăzute de standardele in vigoare. 

– alungirea la rupere prezinta valori bune. 

–rezistenta la abraziune scade proporțional cu 

creșterea cantității de deșeu introdusă la proporții de 

10-20% și prezintă crestele la proporții de 30-50%. 

Acest fenomen apare datorită funcționalizării cu oleat 

de potasiu a deșeului proteic care crește proporțional 

cu deșeul.  

– densitatea amestecurilor scade pe măsură ce 

crește cantitatea de deșeu, indicând alături de 

celelalte proprietăți și o mai bună compatibilitate între 

cauciucul de tip SBR și deșeul proteic funcțio-

nalizat.  
După îmbătrânire accelerată (7 zile la 70oC) se 

obțin variații intre 3-5% ale caracteristicilor fizico-

mecanice comparativ cu cele în stare normală. 
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Tabelul 3. Caracteristicile fizico-mecanice ale amestecurilor 

 

Caracteristicile fizico-mecanice Simbol probe 

0 3 4 5 6 

Duritate,0Sh A 53 66 61 58 63 

Elasticitate, 42 30 28 38 36 

Modul 100%, N/mm2   1.76 1.59 3.34 1.55 0.95 

Modul 300%, N/mm2   4.1 3.98 5.16 - 1.19 

Rezistența la rupere, N/mm2 7.69 5.83 5.16 1.78 1.19 

Alungire la rupere, % 540 460 300 180 400 

Alungire remanenta, %  28 28 16 16 20 

Rezistență la sfâșiere, N/mm 34.5 44.3 28.1 16.7 14.05 

Greutate specifica, g/cm3 1.19 1.18 1.17 1.13 1.08 

Rezistenta la abraziune, mm3   438.21 327.86 384.49 398.69 546.93 

Îmbătrânire accelerată timp de 168 h la 70°C 

Duritate,0Sh A 57 66 64 58 67 

Elasticitate, % 40 38 48 40 44 

Modul 100%, N/mm2   1.79 3.38 3.36 1.35 1.07 

Modul 300%, N/mm2   3.95 - - - - 

Rezistența la rupere, N/mm2 5.0 6.08 4.13 1.60 1.40 

Alungire la rupere, % 420 260 240 300 260 

Alungire remanenta, %  22 22 14 20 20 

Rezistență la sfâșiere, N/mm 21.4 41.15 24.09 14.8 13.4 

 

4. CONCLUZII 

În lucrarea prezentă se studiază realizarea 

compozitelor polimerice biodegradabile, pe bază de 

deșeu proteic funcționalizate cu oleat de potasiu 

dispersat în matrice de cauciuc butadiene-stirenic. 

Deșeurile proteice (materiale de umplere), prin 

dispersarea lor în matrice elatomerică, a condus la 

obținerea unui material polimeric biodegradabil, cu 

caracteristici mai puțin performante, dar care se 

încadrează în cerințele standardelor de profil, mai 

putin compozitul cu 50% deșeu proteic. Densitatea 

specifică scade proporțional cu cantitatea de deșeu de 

lemn utilizată la procesarea compozitelor, fapt ce 

conduce la scăderea în greutate a produselor. 

Materialele sunt adaptate pentru aplicații în 

încălțămintea „verde” biodegradabilă, cu timp de 

viață redus după utilizare.  
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