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Capitolul 1 

STADIUL ACTUAL PRIVIND ACOPERIREA MATERIALELOR CU 

NANOPARTICULE 

 

1.1. Introducere 

 

Această teză își propune să studieze dezvoltarea de noi materiale cu proprietăți îmbunătățite 

folosind un material biodegradabil, cum ar fi Arboblend V2 Nature și nanoparticule de argint, 

prin procesul de depunere fizică a vaporilor. Materialele alese pentru acest studiu sunt 

Arboblend V2 Nature și argint. Arboblend V2 Nature este un material termoplastic realizat din 

subproduse ale industriei de celuloză pentru a înlocui materialele plastice obținute din petrol. 

Se cunoaște că nanoparticulele de argint oferă proprietăți antimicrobiene pentru suprafețe. 

Depunerea fizică din fază de vapori este una dintre cele mai utilizate metode de acoperire din 

sectorul industrial. Scopul principal este de a crea repere din noul material care pot fi exploatate 

în aplicații din domenii precum cel medical, auto, electronic și altele. 

Au existat multe sugestii pentru a conduce producția către sisteme moderne care sunt mai 

sensibile la problemele de mediu. Scopul, în acest caz, este realizarea sistemelor bazate pe 

resurse regenerabile reintroduse, la sfârșitul vieții, în ecosistem, sub formă de deșeuri total 

biodegradabile. Aceste materiale biodegradabile au fost deja utilizate pentru a produce 

cauciucuri precum gutaperca, cauciuc, șelac sau chiar pentru producerea de celofan. În zilele 

noastre, datorită abilităților de fabricație mai remarcabile din industrie, biopolimerii pot fi 

produși mult mai bine decât cei anteriori, până la punctul în care ar fi posibil să se utilizeze în 

loc de materiale plastice sintetice. În prezent, 99% din materialele plastice provin din resurse 

neregenerabile utilizate atât ca materie primă, cât și ca sursă de energie în cadrul procesului de 

producție (4% din producția mondială de petrol devine plastic). Invenția materialului 

Arboblend V2 Nature descrie activitatea unei echipe de oameni de știință de la Institutul 

Fraunhofer pentru Tehnologie Chimică (TIC) din Pfinztal (Germania). Arboblend V2 Nature 

este sub formă de granule, care pentru prelucrare vor fi topite și injectate (proces de turnare), 

la fel ca materialele plastice [1]. Crearea de acoperiri PVD pe materiale nemetalice este o 

abordare neconvențională, care nu este foarte investigată. Procesul PVD se bazează pe 

eliberarea materialului acoperit din ținta sursă și transferarea acestuia pe suprafața obiectului 

acoperit, creând astfel o peliculă subțire. Acest studiu urmează să evidențieze avantajele 

potențiale ale combinării unui biopolimer cu nanoparticulele de argint. Activitatea 

antibacteriană a nanoparticulelor de argint a fost de mare interes în ultimul deceniu, iar argintul 

a fost încorporat în diferite produse pentru efectul antibacterian. Studiile de suprafață vor fi 

efectuate pe probele obținute din alierea Arboblend V2 Nature cu nanoparticule de argint și vor 

fi determinate proprietățile noului material. 
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1.2. Materiale cu matrice polimerică folosite la procesele de depunere 

 

1.2.1. Materiale plastice 

Ingineria polimerilor este acum una dintre ramurile esențiale ale industriei chimice și folosește 

o mare varietate de produse chimice decât oricare alta. În prezent, numărul de materiale plastice 

esențiale din punct de vedere comercial este de aproximativ 50. Domeniile de aplicare a 

materialelor plastice sunt numeroase și variate: industria construcțiilor, ambalaje, electronice, 

recreere, medicale și altele. Din materialele plastice de bază, 30% sunt utilizate pentru ambalare 

și 20% în industria construcțiilor. Există mai multe moduri de clasificare a materialelor 

polimerice. Sunt molecule masive (polimeri) formate prin legarea moleculelor mici 

(monomeri) în unități mari asemănătoare lanțului. Dacă un singur tip de monomer este implicat 

în dezvoltarea polimerului, acesta se numește homopolimer. Dacă sunt vizate două sau mai 

multe tipuri diferite, se numește copolimer. Dacă monomerii se leagă în lanțuri lungi prin 

legarea legăturilor și nimic nu este eliminat în proces, polimerizarea se numește reacție de 

adiție. Dacă doi sau mai mulți monomeri diferiți reacționează între ei, eliminând o moleculă 

simplă precum apa, această polimerizare se numește reacție de condensare. Din motive 

tradiționale și practice, materialele plastice pot fi împărțite în trei tipuri majore: termoplastic, 

termorezistent și elastomer. Tipurile de rășini termorezistente sunt: rășinile fenol-

formaldehidice, rășinile epoxidice și poliuretanii, iar elastomerii sunt cauciucuri naturale [2]. 

Figura 1.1 prezintă clasificarea materialelor termoplastice. 

 
Figura 1.1. Clasificarea materialelor termoplastice 
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1.2.2. Biopolimeri 

Biopolimerii sunt materiale obținute atât din surse regenerabile, cât și din surse neregenerabile. 

Aceștia sunt: 

• Biopolimeri de origine sintetică (din surse de petrol) și biodegradabili;  

• Biopolimeri din surse regenerabile (polimeri biochimici) care nu sunt biodegradabili.  

În al doilea caz, polimerii rezultați pot fi împărțiți în trei categorii principale în funcție de 

originea și producția lor:  

• Polimeri obținuți direct din material natural (plante). Această categorie include polizaharide 

precum amidonul și celuloza și proteinele precum cazeina și glutenul (Categoria I).  

• Polimeri produși prin sinteză chimică „clasică” folosind monomeri biologici și regenerabili. 

Un exemplu excelent este acidul polilactic, un biopoliester polimerizat din monomeri ai 

acidului lactic. La rândul lor, monomerii pot fi produși prin fermentarea glucidelor conținute 

în produsele alimentare (Categoria II).  

• Polimeri produși de microorganisme sau bacterii modificate genetic. În esență, vorbim de 

polihidroxialcanoați (Categoria III).  

Problemele asociate biopolimerilor sunt triple: performanță, procesabilitate și costuri. Deși 

acești factori sunt oarecum legați, problemele raportate la performanță și procesabilitate sunt 

mai pronunțate cu polimerii obținuți direct din biomasă. Dimpotrivă, polimerii aparținând 

categoriilor a doua și mai sus, prezintă în general performanțe excelente și pot fi transformați 

în filme utilizând tehnicile standard utilizate deja pentru materialele convenționale. Cu toate 

acestea, tind să fie mai scumpe în comparație cu materialele sintetice (performanță și proces).   

 

Categoria I. Sunt biopolimerii disponibili cel mai frecvent, extrași în principal din plante și 

animale, atât agricole, cât și marine. Exemple sunt celuloza, amidonul, pectinele și chitinele și 

proteinele precum cazeina, proteina din zer, colagenul și proteina din soia. 

 

Categoria II. Folosind sinteza chimică „clasică” pentru producția de polimeri, este posibil să 

se obțină un spectru larg de biopoliesteri cu potențial. Dintre toate aceste posibilități, polimerii 

acidului polilactic (PLA) au un potențial mai semnificativ pentru producția și utilizarea la scară 

largă. Acidul lactic, monomerul de la baza acidului polilactic (PLA), poate fi ușor obținut din 

fermentarea produselor alimentare bogate în carbohidrați, cum ar fi porumbul sau grâul, sau 

deșeuri din agricultură și industrie. 

 

Categoria III. Polihidroxialcanoații (PHA), dintre care polihidroxibutiratul (PHB), sunt 

sintetizați de unele microorganisme și apoi folosiți ca sursă de energie și carbon. Unele PHA 

pot fi obținute și prin fermentare. Sunt biodegradabile și biocompatibile, dar proprietățile lor 

depind de compoziția monomerului, care depinde de natura sursei de carbon utilizate pentru 

sinteză. 
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1.2.3. Materiale polimerice cu bază de lignină 

 Arboblend V2 Nature și lemnul lichid 

Lemnul lichid este obținut din lignină, care este un produs rezidual din industria pastei de lemn 

și se prezintă sub formă de granule, care pentru prelucrare pot fi topite și injectate (proces de 

turnare). Principalele tipuri de lemn lichid sunt: Arboblend®, Arbofill® și Arboform® (Figura 

1.2). 

 

Figura 1.2. Tipuri de lemn lichid 

 

Arboblend V2 Nature  

Potrivit producătorului [3], materialul termoplastic Arboblend® se bazează pe diferiți 

biopolimeri precum lignină, poliester, acid polilactic, amidon, bio-poliolefine, rășini naturale, 

celuloză, aditivi organici dar și fibre naturale de întărire. În funcție de tipul Arboblend®, 

structura sa variază (până la 100% - materii prime regenerabile) și răspunde, de asemenea, la 

diferite cerințe ale consumatorilor. 

Arboform LV3® 

Doar acest material este cunoscut sub denumirea de lemn lichid constând dintr-o matrice de 

lignină (60%) îmbogățită cu un procent bun fibre de in sau cânepă (40%). La prima vedere, 

celuloza îi conferă o culoare maro deschis și o suprafață ușor aspră. 

Arboform F40®  

Acest material, tot sub denumirea de lemn lichid conține mai multă celuloză (60%) decât cele 

două descrise deja; prin urmare, ne putem imagina că este cel care diferă cel mai mult de un 

plastic și amintește mai mult de ideea de lemn. 

Arbofill®  

Spre deosebire de alte tipuri de lemn lichid, Arbofill® este alcătuit din polimeri petrochimici 

precum polietilena sau polipropilena armată amestecată cu fibre naturale precum canepa, inul 

sau lemnul. Acest produs este, de asemenea, complet reciclabil și are aspectul lemnului ușor. 
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1.3 Principalele tipuri de tehnologii folosite in producerea filmelor subțiri 

 

1.3.1. Depunere fizică din fază de vapori  

Tehnicile de depunere a filmului subțire permit obținerea unor straturi subțiri de material sursă 

pe suprafața unui substrat. Straturile realizabile au o grosime cuprinsă între nano-scară și micro-

scară. Mai multe tehnici diferite sunt utilizate pentru a produce pelicule subțiri. Alegerea 

procesului depinde de diferite aspecte, cum ar fi proprietățile fizice și chimice ale substratului 

și materialul care urmează să fie depus, grosimea vizată și aderența acoperirii, timpul de 

depunere etc. O clasificare a tehnicilor de depunere fizică este prezentată în figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Clasificarea tehnicilor de depunere fizică 

 

Metodele fizice includ mai multe procedee de depunere fizică a vaporilor (PVD) (Figura 1.4), 

în care procesul constă într-o evaporare dintr-o fază condensată a materialului care urmează să 

fie depus și apoi revine într-o fază condensată sub forma unui subțire. film depus în substrat. 

Faza de evaporare poate fi realizată prin intermediul unei surse termice, încălzind materialul 

sursă sau prin pulverizare. Cele mai des utilizate metode de evaporare sunt: 

• Metoda termică: materialul metalic este plasat într-un creuzet, care este încălzit cu ajutorul 

unui filament electric și se evaporă generând un nor.  

• Evaporare cu bliț: un fir subțire din materialul sursă se evaporă în contact cu o bară ceramică 

încălzită, fiind alimentat pe el; 

• Evaporare rezistivă: materialul sursă este plasat într-o „sursă de evaporare”, adică un coș sau 

o barcă din sârmă rezistivă (de obicei sârmă de tungsten).  
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Figura 1.4. Depunere fizică din fază de vapori 

 

Alte metode PVD sunt: 

• Depunerea arcului catodic: vaporizarea materialului sursă, sub forma unei ținte solide 

utilizate ca catod, are loc folosind un arc electric. Materialul evaporat se condensează pe un 

obiect care formează pelicula subțire [4]. 

• Depunerea fizică a vaporilor cu fascicul de electroni (EBPVD): o țintă solidă, realizată din 

materialul sursă, este utilizată ca anod și bombardată de un fascicul de electroni, generat de un 

filament de tungsten în vid ridicat [5]. 

• Depunere laser pulsată (PLD): un fascicul laser pulsat de mare energie este focalizat către o 

țintă plasată într-o cameră cu vid înalt. Materialul țintă este vaporizat după absorbția cu laser 

și crearea unui panou de plasmă. Plasma depune materialul țintă ca o peliculă subțire pe 

suprafața substratului [6]. 

• Depunere prin pulverizare: ținta reprezintă catodul unui circuit, în timp ce substratul este 

plasat în corespondența anodului, ambele plasate într-o cameră de vid umplută cu un gaz nobil, 

de obicei Argon. O plasmă este generată de tensiunea ridicată dintre electrozi și se produce 

ionizarea Argonului. Ionii pozitivi de Argon sunt direcționați către țintă provocând 

pulverizarea materialului sursă în toate liniile de vizibilitate, acoperind substratul, precum și 

pereții camerei. 

 

1.3.2. Depunere chimică din fază de vapori  

Procesele de depunere chimică constau într-o expunere a substratului la precursori volatili, care 

reacționează pe suprafața substratului producând acoperirea vizată. Ele pot fi clasificate în 

funcție de caracteristicile fizice ale vaporilor: de la faza gazoasă dacă precursorii sunt 

transportați la suprafața substratului folosind un aerosol lichid / gazos (CVD, Depunere chimică 

de vapori); din faza lichidă dacă precursorii sunt solizi sau lichizi dizolvați într-un solvent și 
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transportați pe substrat în același mod ca procesul CVD. Principalul avantaj al procesului 

chimic este aderența ridicată între acoperire și substrat. O clasificare a tehnicilor de depunere 

chimică este prezentată în figura 1.5. 

 

Figure 1.5. Clasificarea tehnicilor de depunere chimică 

 

Metodele CVD conduc la substraturi omogene și aderente, chiar și pe substraturi de formă 

complexă. Cu toate acestea, timpul de depunere este ridicat, precum și costurile procesului. 

Câteva metode comune de CVD sunt: 

• CVD termic: reacțiile chimice apar prin încălzirea suprafeței substratului cu ajutorul 

electricului încălzitoare sau lămpi. 

• CVD îmbunătățit cu plasmă: energia cinetică este furnizată gazului prin intermediul tensiunii 

ridicate, generând o plasmă. Sunt necesare temperaturi mai scăzute. 

• CVD asistat cu laser: depunerea are loc prin intermediul reacțiilor chimice fotolitice, 

pirolitice (sau ambele), care au loc în apropierea fasciculului laser. Metodele chimice pentru 

producerea nanofilmelor pornind de la materiale lichide sau solide includ: 

• Depunerea gelului sol: utilizat pentru producerea de filme subțiri ceramice. O soluție 

coloidală (sol) acționează ca precursor, fiind distribuită pe suprafața substratului. 

• Piroliza prin pulverizare: soluția precursorului este atomizată pentru a genera picături dintr-

o soluție de pulverizare care trebuie trimise la suprafața substratului, care trebuie încălzită. 

Picăturile se evaporă și se produce descompunerea sării precursoare, rezultând creșterea 

acoperirii. 

• Depunerea prin acoperire prin imersie: substratul este scufundat într-o soluție de precursor 

menținând o viteză constantă, rămânând pe el o perioadă stabilită de timp. Substratul este tras 

în sus la viteză constantă (pas de pornire), determinând depunerea unui strat subțire a cărui 

grosime depinde de viteza de retragere. 

• Depunerea prin centrifugare: o soluție de precursor diluată este plasată pe centrul unui 

substrat solid plat care este inițial staționar. Apoi, pentru a răspândi soluția pe toată suprafața 

substratului, aceasta este rotită cu viteză mare pentru a exploata forța centrifugă. 
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1.4 Nanoparticule  

 

1.4.1. Prezentare generală a nanoparticulelor  

Nanotehnologiile caracterizează ingineria la o scară foarte mică. Nanotehnologiile gestionează 

materiale cu dimensiuni la scară nanometrică, aproximativ între 1 și 100 nm [7]. Ele pot fi 

aplicate în multe domenii, cum ar fi sănătatea și medicina, tehnologia informației și 

comunicațiilor, energia și mediul și nu numai. Nanoparticulele sunt, în general, separate în mai 

multe tipuri, dependente de morfologia, dimensiunile și proprietățile lor biochimice (Figura 

1.6). 

 
Figura 1.6. Clasificarea nanoparticulelor 

 

1.4.2. Nanoparticule de carbon 

 Nanoparticulele pe bază de carbon sunt fabricate în întregime din carbon [8]. Acestea pot fi 

grupate în fulerene, grafen, nano tuburi de carbon (CNT), nanofibre de carbon și uneori negru 

de fum în dimensiunea nano și sunt prezentate în Figura 1.7. 

 

Figura 1.7. Nanoparticule de carbon: a – fulerene, b – grafen, c –  nanotuburi de carbon, d – 

nanofibre de carbon and e – negru de fum[9] 
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a. Fulerene (𝐶60) este o moleculă de carbon care are o formă sferică și este formată din 

atomi de carbon menținuți împreună prin 𝑠𝑝2 hibridizare. 

b. Grafenul este un alotrop de carbon. Grafenul este o rețea hexagonală tip fagure formată 

din atomi de carbon pe o suprafață plană bidimensională. 

c. Nanotuburile de carbon (CNT), un nanofilm de grafen cu o rețea tip fagure de atomi de 

carbon este înfășurat în cilindri goi pentru a forma nanotuburi cu diametre de până la 

0,7 nm pentru un singur strat și 100 nm pentru CNT cu mai multe straturi și lungimea 

variază de la câțiva micrometri la câțiva milimetri. 

d. Nanofibre de carbon. Aceleași nanofilme de grafen sunt utilizate pentru a produce 

nanofibre de carbon ca CNT, dar înfășurate în formă de con sau cupă în locul unui tub 

cilindric obișnuit. 

e. Negru de fum. Un material amorf format din carbon, în general de formă sferică, cu 

diametre de la 20 la 70 nm.  

 

1.4.3. Nanoparticule pe bază de metal și oxid de metal 

Nanoparticulele anorganice sunt particule care nu sunt formate din carbon. Nanoparticulele pe 

bază de metal și oxid de metal sunt în general clasificate ca nanoparticule anorganice. 

Pe bază de metal. Nanoparticulele care sunt sintetizate de la metale la dimensiuni nanometrice 

fie prin metode distructive sau constructive sunt nanoparticule pe bază de metal. Aproape toate 

metalele pot fi sintetizate în nanoparticulele lor [10]. 

Pe bază de oxizi metalici. Nanoparticulele pe bază de oxid de metal sunt sintetizate pentru a 

modifica proprietățile nanoparticulelor lor pe bază de metal, de exemplu nanoparticulele de fier 

(Fe) se oxidează instantaneu la oxid de fier (𝐹𝑒2𝑂3) în prezența oxigenului la temperatura 

camerei, care crește reactivitatea sa în comparație cu nanoparticulele de fier. Nanoparticulele 

de oxid de metal sunt sintetizate în principal datorită reactivității și eficienței lor crescute [11]. 

Sintetizați în mod obișnuit sunt oxidul de aluminiu (𝐴𝑙2𝑂3), oxidul de ceriu (𝐶𝑒𝑂2), oxidul de 

fier (𝐹𝑒2𝑂3), Magnetit (𝐹𝑒3𝑂4), dioxidul de siliciu (𝑆𝑖𝑂2), oxidul de titan (𝑇𝑖𝑂2), oxidul de 

zinc (𝑍𝑛𝑂).  

 

1.4.4. Nanoparticule pe bază de lipide 

Nanoparticulele pe bază de lipide (LBNPs) cum ar fi lipozomii, nanoparticulele lipidice solide 

(SLN) și purtătorii de lipide nanostructurate (NLC) au primit o mare atenție în descoperirea 

medicamentelor și în tratamentul cancerului [12].  

Lipozomii sunt cele mai studiate sisteme de livrare datorită biocompatibilității și 

biodegradabilității pe care le prezintă. Componentele principale ale acestor nanoparticule sunt 

fosfolipidele, care sunt organizate într-o structură bistratificată datorită proprietăților lor 

amfipatice [13].  

Nanoparticulele lipidice solide (SLN) reprezintă un sistem relativ nou de eliberare a 

medicamentului coloidal, compus din lipide fiziologice care rămân în stare solidă atât la 
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temperatura camerei, cât și la temperatura corpului. Aceste particule sunt cuprinse între 50 și 

1000 nm [14]. 

Purtătorii de lipide nanostructurate (NLC) reprezintă o a doua generație de nanopurtori pe bază 

de lipide, dezvoltate din SLN, care cuprind o combinație de lipide solide și lichide [15].  

 

1.4.5. Nanoparticule ceramice 

Nanoparticulele ceramice sunt compuse din ceramică, care sunt clasificate în general ca solide 

anorganice, rezistente la căldură, nemetalice, care pot fi făcute atât din compuși metalici, cât și 

nemetalici. Ele pot fi găsite sub diferite forme, cum ar fi amorfă, policristalină, densă, poroasă 

etc [16]. Prin urmare, aceste nanoparticule sunt utilizate de cercetătorii din întreaga lume în 

aplicații largi, cum ar fi cataliza, fotocataliza, degradarea foto a coloranților și aplicații de 

imagistică [17]. Tehnologiile medicale folosesc nanoceramica pentru repararea oaselor. 

Nanoparticulele din ceramică sunt, de asemenea, utilizate în furnizarea și stocarea energiei, 

comunicații, sisteme de transport, construcții și tehnologie medicală. Proprietățile lor electrice 

pot permite transferul de energie cu eficiențe apropiate de 100%. 

 

1.4.6. Nanoparticule polimerice 

Nanoparticulele pe bază de polimeri sunt netoxice și se pot agrega în sfere, discuri, tije sau 

elipsoide. 

Comparativ cu polimerii sintetici, polimerii naturali, inclusiv chitosanul, acidul hialuronic 

(HA), alginatul, dextranul, fibrina și gelatina au avantaje remarcabile; acestea sunt în mod 

natural abundente, cu un cost redus de achiziție și ușor de modificat prin intermediul siturilor 

reactive [18]. Polimerii naturali au fost folosiți pe scară largă la livrarea diferitelor tipuri de 

proteine. Polizaharidele și polimerii pe bază de proteine fac parte din categoria polimerilor 

principali. 

 

1.4.7. Nanoparticule semiconductoare 

Nanoparticulele semiconductoare posedă fenomene cuantice și prezintă proprietăți materiale 

unice dependente de mărime. Aceste materiale au proprietăți între metale și nemetale și, prin 

urmare, au găsit diverse aplicații în literatura de specialitate [19, 20]. Prin urmare, găsesc 

aplicații în fotocataliză, foto-optică și dispozitive electronice [21]. Acestea au un potențial 

imens în aplicațiile de divizare a apei, datorită pozițiilor adecvate pentru bandă și marginea 

benzii [22]. 

 

1.5 Rezultate experimentale privind acoperirea materialelor cu nanoparticule 

 

1.5.1. Aplicații ale nanoparticulelor de argint 

Argintul este metalul care a atras un mare interes pentru producția de nanoparticule metalice, 

datorită proprietăților sale antibacteriene. Compușii pe bază de argint au fost folosiți pe scară 

largă încă din secolul al XIX-lea în multe aplicații antimicrobiene. Utilizarea nanoparticulelor 

de argint ca agent antimicrobian este evaluată pentru dispozitive biomedicale, precum și pentru 
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mobilier în multe locuri publice (gări, lifturi și așa mai departe). Ionii de argint sunt foarte 

toxici 16 specii majore de bacterii [23]. Argintul este utilizat în general sub formă de sare, 

azotat de argint, dar ar fi posibil să se obțină un comportament antimicrobian îmbunătățit dacă 

s-ar folosi nanoparticule de argint, deoarece suprafața la care bacteriile vor fi expuse ar fi mai 

mare. Unele ipoteze sugerează că liza sau inhibarea tranzacției celulare poate fi cauzată de 

nanoparticulele de argint [24].  

Nanoparticulele de argint au atras un interes extraordinar în domeniul biomedical, datorită 

proprietăților lor antimicrobiene ridicate și naturii netoxice. Unele aspecte esențiale legate de 

caracteristicile antimicrobiene specifice nanoparticulelor de argint implică proprietățile lor 

fizice și chimice intrinseci, care includ menținerea dimensiunii nano-scară a nanoparticulelor 

de argint, îmbunătățirea dispersiei și stabilității lor și evitarea agregării [25].  

Datorită efectelor lor bactericide largi intrinseci prezentate atât împotriva bacteriilor Gram-

negative și Gram-pozitive, cât și a proprietăților lor fizico-chimice, nanoparticulele de argint 

sunt printre cele mai utilizate nanoparticule metalice în aplicațiile antimicrobiene moderne 

[26]. Diferite studii au raportat că nanoparticulele de argint interacționează cu membrana 

bacteriană și pătrund în celulă, producând astfel o perturbare drastică în ceea ce privește 

funcționarea corectă a celulei, deteriorarea structurală și moartea celulelor. [27, 28].  

În prezent, s-a demonstrat că nanoparticulele de argint pot fi utilizate cu succes pentru a 

proiecta și dezvolta pansamente îmbunătățite pentru răni și arsuri, grație efectelor intrinseci 

antibacteriene și antiinflamatorii ale nanoparticulelor metalice. [29]. Având în vedere 

activitatea antimicrobiană rezistentă la mutație legată de biomaterialele pe bază de nano-argint, 

nanoparticulele de argint sunt utilizate în diferite formulări farmaceutice, îmbrăcăminte 

antibacteriană și acoperiri pentru dispozitive medicale [30]. Cei mai importanți parametri 

fizico-chimici care afectează efectele antimicrobiene prezentate de nanoparticulele de argint 

includ dimensiunea [31], forma [32], concentrația [33], sarcina de suprafață [34] și starea 

coloidală [35]. 

 

1.5.2 Nanocompozite pe bază de polimeri și argint 

Nanoparticulele de argint sunt foarte apreciate pentru crearea și dezvoltarea de nanocompozite 

cu proprietăți antimicrobiene și antivirale. Fuziunea nanoparticulelor de argint în diferite 

matrici reprezintă un interes ridicat pentru cercetători pentru a-și răspândi eficacitatea pe 

diferite suprafețe, aplicații biomedicale și prin îmbunătățirea proprietăților antibacteriene ale 

celor mai comune materiale [36, 37]. Studiile făcute de Gunell, Marianne și colab. implică 

evaluarea tehnicii de pulverizare cu flacără lichidă prin fabricarea suprafețelor acoperite cu 

nanoparticule de argint pentru a proteja împotriva contaminării microbiene. Efectul 

antimicrobian al suprafețelor nanoparticulelor produse a fost testat împotriva E. coli în formă 

de tijă Gram-negativ și a stafilococului Gram-pozitiv, S. aureus. Rezultatele au arătat că 

depunerea directă de nanoparticule de argint, cu 30 de cicluri de acoperire, a avut un efect 

antibacterian clar atât împotriva S. aureus cât și a E. coli. Datorită acestei cercetări, autorii au 

evidențiat posibilitatea obținerii unei reacții antimicrobiene împotriva celor mai cunoscute 

tipuri de bacterii [38]. Kraśniewska, K și colab. a oferit un rezumat complex al oportunităților 
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de a include nanoparticulele de argint în biopolimeri care asigură straturi ecologice prin 

acoperirea materialelor utilizate pentru ambalarea alimentelor. Studiul relevă faptul că 

biopolimerii au un potențial mare de a fi modificați de nanoparticule de argint, obținând astfel 

materiale nanocompozite funcționale și pot fi folosiți ca materiale de ambalare pentru diferite 

tipuri de alimente pentru a proteja împotriva creșterii microorganismelor [39]. Knetsch, M.L.W 

și Koole, L.H. au considerat că acoperirile cu nanoparticule de argint pot demonstra un 

beneficiu evident pentru clinici în reducerea sumei de echipamente medicale asociate 

contaminării. În funcție de natura nanoparticulelor de argint și de modul în care acestea sunt 

incluse în nano-acoperire va avea un impact asupra echipamentelor medicale. Acoperirile cu 

argint se pot dovedi a fi un beneficiu real pentru clinici în reducerea numărului de dispozitive 

medicale legate de contaminare. Cu toate acestea, natura particulelor de argint, precum și 

modul în care acestea sunt încorporate în acoperire vor determina eficacitatea unor astfel de 

dispozitive medicale modificate [40]. Chao-Hua Xue și colaboratorii a arătat posibilitatea 

includerii nanoparticulelor de argint ca învelitoare pe fibre, aducând o contribuție în domeniul 

textil prin realizarea fibrelor îmbunătățite de calitate cu proprietăți antimicrobiene, antivirale și 

chiar conductoare. Rezultatele au demonstrat că particulele de argint sunt atașate destul de 

puternic de suprafața textilă din bumbac. În figura 1.8, este expusă activitatea antibacteriană a 

probelor de bumbac obișnuit și de bumbac acoperit cu argint [41].  

 

Figura 1.8. Acțiunea antiseptic a: (a) bumbacului obișnuit (mostrele de sus), și bumbacului 

acoperit cu AgNPS (mostrele de jos), și (b) bumbacului obișnuit (mostrele de sus) and 

bumbac acoperit cu AgNPs hidrofobizate (mostrele de jos), [41]. 

 

Cruz-Pacheco, A.F. și colaboratorii au efectuat experimente pentru dezvoltarea amestecurilor 

de polieteretercetonă cu nanoparticule de argint pentru a preveni creșterea microbiană. 

Rezultatele au relevat o răspândire excepțională a nanoparticulelor de argint care îmbunătățește 

interacțiunea cu suprafața contaminată, previne procesul de duplicare și poate duce la faza de 

moarte a celulei bacteriene. Figura 1.9 expune regiunea de inhibare a bacteriilor gram-negative: 

Escherichia coli, iar în figura 1.10 putem observa aceeași reacție pentru bacteriile gram-

negative numite Serratia marcescens. Proba care prezintă cea mai bună activitate antibacteriană 

în bacteriile Gram-pozitive și Gram-negative pentru o posibilă aplicare în proiectarea 

echipamentelor de purificare a aerului este polieteretercetonă / Ag0.12 cu două straturi, 

deoarece distribuția excelentă a acoperirii îmbunătățește contactul cu bacteriile, inhibă procesul 

de replicare și favorizează moartea celulară [42]. 
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Figura 1.9. Zona de inhibiție a polieteretercetonului (1), polieteretercetonă /Ag0.04 (2), 

polieteretercetonă /Ag0.08 (3) and polieteretercetonă /Ag0.12 (4) acoperită cu un strat (a) și 

două straturi (b) de argint cu Escherichia coli, [42]. 

 

Figura 1.10.  Zona de inhibiție a PEEK (1), PEEK/Ag0.04 (2), PEEK/Ag0.08 (3) and 

PEEK/Ag0.12 (4) acoperită cu un strat (a) și două straturi (b) de argint cu Serratia 

marcescens, [42]. 

 

Quadrini și colaboratorii au demonstrat că nano-stratul de argint depus a realizat o răspândire 

omogenă în matricea de polipropilenă, iar nanocompozitele din polipropilenă de argint prezintă 

proprietăți antimicrobiene îmbunătățite. Figura 1.11 prezintă rezultatele după acoperirea PVD 

a granulelor de polipropilenă. Testele antibacteriene au arătat că aceste nanocompozite din 

polipropilenă/argint au proprietăți antibacteriene foarte bune împotriva Staphylococcus aureus 

și Escherichia coli. De asemenea, nanoparticulele de argint cresc efectul antibacterian pe care 

îl dețin deja matricea de polipropilenă [43].  
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Figura 1.11. Granule de polipropilenă înainte și după acoperirea cu Ag prin procedeul PVD -

pulverizare, [43]. 

 

În viitorul apropiat, studiul nanocompozitelor se va extinde și vor apărea diverse oportunități 

și dispozitive pentru a face posibilă acoperirea diferitelor materiale cu nanoparticule de argint 

pentru a adăuga sau a îmbunătăți proprietățile antibacteriene. 

 

 

1.6. Concluzii  

 

Tehnicile de depunere a vaporilor sunt procedeele preferate pentru filmele subțiri, deoarece 

produc produse cu duritate superioară, rezistență la uzură, netezime și rezistență la oxidare. 

Filmele subțiri realizate prin depunerea cu vapori sunt de obicei capabile să funcționeze în 

medii unice, cu stres ridicat. Depunerea fizică din fază de vapori și Depunerea chimică din fază 

de vapori sunt două procese utilizate pentru a produce un strat foarte subțire de material pe un 

substrat. În funcție de aplicație, există argumente solide pentru utilizarea oricărui proces (PVD 

sau CVD). Un motiv pentru a utiliza un proces fizic de depunere a vaporilor (cum ar fi 

pulverizarea) în locul depunerii chimice de vapori este temperatură. Un alt avantaj al depunerii 

fizice de vapori asupra depunerii chimice de vapori este problema siguranței materialelor care 

sunt utilizate pentru depunerea chimică a vaporilor. Există aplicații care ar putea utiliza oricare 

metodă de depunere cu succes. A putea aplica acoperiri la nivel atomic folosind PVD permite 

controlul structurii, densității și stoichiometriei filmelor. Folosind anumite materiale și procese, 

putem dezvolta atributele specific dorite ale filmului fizic depus de vapori, cum ar fi duritatea, 

lubrifianța, aderența și multe altele. Pulverizarea (procesul PVD) nu necesită utilizarea unor 

precursori specializați așa cum se utilizează în CVD. Pulverizarea are o gamă mai largă de 

materiale disponibile pentru depunere. Nanoparticulele de argint sunt utilizate în numeroase 

tehnologii și sunt încorporate într-o gamă largă de produse de consum pentru proprietățile lor 

optice, conductive și antibacteriene dorite. Efectele antibacteriene ale nanoparticulelor de 

argint au fost utilizate pentru a controla creșterea bacteriană într-o varietate de aplicații, inclusiv 

lucrări dentare, aplicații chirurgicale, tratament pentru răni și arsuri și dispozitive biomedicale. 

Oamenii de știință au demonstrat că efectul antibacterian al nanoparticulelor de argint se 
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datorează în principal eliberării susținute de ioni de argint liberi din nanoparticule, care servesc 

drept vehicul pentru ionii de argint. Datorită capacității lor antimicrobiene cu spectru larg, 

nanoparticulele de argint au devenit, de asemenea, cele mai utilizate nanomateriale de 

sterilizare în produsele consumatoare și medicale, de exemplu, textile, pungi de depozitare a 

alimentelor, suprafețe pentru frigidere și produse de îngrijire personală. 
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Capitolul 2 

OBIECTIVELE TEZEI ȘI METODOLOGIA DE CERCETARE 

 

2.1. Obiectivele tezei 

 

Teza de doctorat are ca obiectiv principal dezvoltarea de noi materiale cu proprietăți 

îmbunătățite folosind un material biodegradabil, Arboblend V2 Nature și nanoparticule de 

argint, prin acoperirea granulelor utilizând procesul PVD și apoi injectarea acestora. Arboblend 

V2 Nature este un material termoplastic realizat din subproduse ale industriei de celuloză 

pentru a înlocui materialele plastice fabricate din petrol. Nanoparticulele de argint oferă 

proprietăți antimicrobiene pentru suprafețele obținute. Depunerea fizică a vaporilor este una 

dintre cele mai utilizate metode de acoperire din sectorul industrial.  

În urma parcurgerii stadiului actual al cercetărilor realizat în capitolul anterior și pe baza 

concluziilor rezultate, în cadrul tezei de doctorat următoarele obiective secundare sunt stabilite 

a fi atinse:  

-stadiul actual al cercetărilor în domeniul acoperii materialelor biodegradabile cu nanoparticule 

de argint;  

-analiza sistemică a procesului de injectare a granulelor din Arboblend V2 Nature acoperite cu 

nanoparticule de argint; 

-proiectarea și execuția matriței pentru obținerea reperelor prin injectare; 

-stabilirea metodologiei de cercetare și a planului experimental pentru obținerea reperelor prin 

injectare; 

-obținerea efectivă a reperelor din materialul propus prin injectare; 

-caracterizarea și analiza termică a granulelor de Arboblend V2 nanoacoperite cu argint (DSC, 

degradare în cuptor); 

-studiul proprietăților mecanice pentru piesele injectate (nanoindentare, DMA, TGA); 

-privind analiza calorimetrică pentru piesele obținute prin injectare; 

-analiza structurii pieselor obținute (SEM, XPS, EDX, XRD); 

-testarea pieselor obținute prin presare a granulelor nano-acoperite cu argint Arboblend V2 

Nature (OTR-rata de transmitere a oxigenului și unghiul de contact); 

-studiu antibacterian folosind bacteriile Staphylococcus aureus și Streptococcus pyogenes; 

 

2.2. Analiza sistemică a procesului de injectare 

 

Procesul de injecție poate fi caracterizat prin factori de intrare și ieșire, respectiv parametri și 

factori perturbatori. Optimizarea procesului se poate face prin analiza sistematică a 

dependențelor dintre factorii de intrare și factorii de ieșire (figura 2.1).  

Variația dimensională și de greutate a piesei injectate se datorează următorilor factori: 

- mașina de injectat (precizie de control și reglare, uzură, reproductibilitate); 

- comportamentul materialului termoplastic (amorf sau cristalin, armat cu fibră de sticlă etc.); 
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- proiectarea piesei injectate (locația punctului de injecție, dimensiunea barajului, distribuția 

grosimii peretelui etc.); 

- condițiile de injecție (reglarea mașinii, rulajul de producție); 

- execuția și toleranțele matriței. 

Contracția și deformarea părților injectate sunt, de asemenea, influențate de o serie de factori 

prezentați în figura 2.2. 

 

 

Figura 2.1. Analiza sistemică a procesului de injectare, [44, 45] 

 

 



 
          Contribuții privind acoperirea materialelor biodegradabile cu nanoparticule 

21 

 

  

Figure 2.2. Factori care influențează dimensiunile și precizia pieselor, [46] 

 

2.3. Planul experimental factorial 

 

Experimentele factoriale analizează efectele mai multor factori de intrare asupra răspunsului 

de ieșire al unui proces. Planificarea experimentală factorială este o metodă care stabilește 

valorile parametrilor de intrare și numărul de experimente necesare pentru a analiza influența 

acestor parametri asupra răspunsului de ieșire. Pe baza planului factorial experimental, se 

efectuează experimente care vor genera răspunsul (răspunsurile) de ieșire. 

Este important să rețineți că, pe lângă „principalele efecte”, factorii pot duce și la „efecte ale 

interacțiunilor lor”. 

Pentru cercetările experimentale din acest studiu, au fost luați în considerare trei factori de 

intrare: temperatura de topire (𝑇𝑡𝑜𝑝), presiunea de injectare (𝑃𝑖𝑛𝑗) și timpul de răcire (tr). Pentru 

fiecare factor, au fost luate în considerare două niveluri de variație. Deci: temperatura de topire 

(0 - 155°C; 1 - 165°C) – factor cantitativ; presiunea de injectare (0 - 80MPa, 1 - 100MPa) factor 

cantitativ; timpul de răcire (0 - 15s, 1 - 30s), factor cantitativ. Cei trei factori, A (temperatura 

de topire), B (presiunea de injectare), C (timpul de răcire), fiecare pe două nivele (0 and 1), 

generează un experiment factorial de tip 23, din care vor rezulta 8 experimente (23 = 8), după 

cum sunt prezentate în Tabelul 2.1, [47, 48].  

Studiul a implicat și aplicația MiniTab și a parcurs următorii pași [49]: 

-Introducerea valorilor observate din efectuarea experimentelor; 

-Considerarea modelului celor trei factori (A, B, C) și cu cele trei interacțiuni (AB, BC și CA); 

-Analiza varianței factorilor și obținerea constantei și coeficienților modelului liniar 

generalizat. 

- Eliminarea din modelul factorilor și interacțiunilor cu influență statistic nesemnificativă din 

modelul liniar generalizat. 
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-Analiza varianței factorilor și obținerea constantei și coeficienților noului model liniar 

generalizat. 

-Ierarhia factorilor și interacțiunile acestora în funcție de influența exercitată asupra răspunsului 

urmat de experiment. Evidențierea semnificației influențelor - indiferent dacă sunt direct 

proporționale sau invers proporționale cu răspunsul. 

Cercetarea experimentală a fost efectuată conform unui plan factorial complet de tip 23 (8 

experimente), în care factorii luați în considerare au fost: temperatura de topire, presiunea de 

injectare și timpul de răcire. Cele două niveluri pentru cei trei factori de intrare sunt prezentate 

în Tabelul 2.2, care prezintă planul factorial complet utilizat pentru injectarea a pieselor. 

 

Tabelul 2.2. Planul experimental factorial complet 

Nr.exp. 

Parametrii de intrare 

Ttop 

[oC]  

Pinj 

[MPa] 

tr 

[s] 

1 -1(155) -1 (80) -1 (15) 

2 -1(155) -1 (80) +1 (30) 

3 -1(155) +1 (100) -1 (15) 

4 -1(155) +1 (100) +1 (30) 

5 +1(165) -1 (80) -1 (15) 

6 +1(165) -1 (80) +1 (30) 

7 +1(165) +1 (100) -1 (15) 

8 +1(165) +1 (100) +1 (30) 

   

2.4. Concluzii 

 

Pentru realizarea planului experimental (factorial), va fi utilizată metoda ANOVA pentru a 

evidenția cantitativ efectele parametrilor de intrare asupra parametrilor de ieșire. Conform 

studiilor anterioare din literatură și nu numai, au fost selectați trei parametri de intrare 

(temperatuta de topire (𝑇𝑡𝑜𝑝), presiunea de injectare (𝑃𝑖𝑛𝑗) și timpul de răcire (tr)) fiecare cu 

două niveluri de variație. 
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Capitolul 3 

METODE, ECHIPAMENTE ȘI METODE DE ANALIZĂ UTILIZATE 

PENTRU NANO-ACOPERIREA MATERIALE BIODEGRADABILE, 

INJECTAREA ȘI PRESAREA 

 

Proiectul de cercetare constă în trei etape, utilizând trei tehnologii diferite, și anume:  

-primul pas realizat include acoperirea granulelor Arboblend V2 Nature cu nanoparticule de 

argint prin depunere fizică din fază de vapori (PVD) - pulverizare;  

-al doilea pas face referire la injectarea granulelor de Arboblend V2 Nature acoperite anterior 

cu argint și obținerea reperelor de tip epruvetă; 

-ultimul pas reprezintă presarea în matriță atât a granulelor de tip Arboblend V2 Nature 

acoperite cu argint, cât și a granulelor neacoperite.  

Între primul și al doilea pas, pentru caracterizarea granulelor acoperite cu argint, s-au efectuat 

următoarele teste: DSC (calorimetrie prin scanare directă), Degradare în cuptor, SEM 

(Microscopia electronică cu scanare), XPS (Spectroscopie fotoelectronică cu raze X) și 

Nanoindentare. 

A doua tehnologie de care ne-am folosit pentru a obtine repere prin alierea celor doua materiale, 

respectiv Arboblend V2 Nature si argint, este turnarea prin injectare. Cu ajutorul acestei 

proceduri, am obtinut repere tip epruveta pe care s-au realizat atat incercarile mecanice, cat si 

diferite teste si analize termice, de suprafata și antibacteriene, precum: incercările la tracțiune, 

rezistența la șoc și îndoire, DMA (Analiza mecanică dinamică), DSC (calorimetrie prin scanare 

directă), TGA (analiza termogravimetrică), SEM (Microscopia electronică cu scanare), EDX 

(spectroscopie de raze X prin dispersie de energie), XRD (Difractometrie de raze X) și teste 

antibacteriene pentru cultura de stafilococ auriu și steptococ piogen. 

Cea de-a treia metodă utilizată pentru a obține discuri subțiri, poartă denumirea de turnare prin 

compresie. În urma folosirii acestei tehnologii, s-au obținut discuri subțiri de tip film pe care 

s-au realizat experimente precum OTR (Rata de transmitere a oxigenului) și Măsurarea 

unghiului de contact (Contact angle measurement). 

 

3.1. Mașini utilizate pentru procesul de acoperire 

 

Depunerea fizică din fază de vapori - Echipament  

Mașina PVD – Depunere prin pulverizare, expusă în figura 3.1 și intitulată VS-40 a fost fabricat 

de MITEC și înainte de a fi folosită pentru experimentele noastre, acest echipament a mai fost 

utilizat pentru diverse proceduri. 
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Figura 3.1. Mașina PVD – Depunere prin pulverizare 

 

Camera de vid are forma unui cilindru și este fabricată din oțel inoxidabil cu diametrul de 450 

mm și înălțimea de 600 mm, prevăzută cu o poartă de acces care permite introducerea și 

îndepărtarea obiectelor înainte și imediat după procesul de acoperire, figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2. Camera de vid a VS-40 by MITEC 

 

Un sistem de manipulare amplasat pe ușă care permite accesul în camera de vid a fost special 

conceput pentru a permite acoperirea uniformă a unui număr mare de granule. Acest sistem, la 

fel ca un rezervor, este conectat la un motor electric și pentru a efectua experimentele noastre, 

și anume nano-acoperire cu argint a Arboblend V2 Nature, aveam nevoie de o viteză de rotație 

setată la 23 de rotații pe minut. Având un diametru de 380 mm și o înălțime de 180 mm, 

prezentat în figura 3.3, rezervorul este format din două părți din oțel inoxidabil în formă de disc 

conectate cu tuburi de aluminiu. 
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Figura 3.3. Sistem de manipulare pentru granule 

 

S-au adăugat trei catozi la sistemul PVD și a fost implicată și utilizată o țintă de argint pentru 

procedura de acoperire. Figura 3.4 arată locația țintei și a obturatorului care este necesară pentru 

menținerea presiunii gazului în compartiment în timpul procesului PVD. 

                                                                          

Figura 3.4. Identificarea țintei și a obturatorului în camera de vid 

 

Figura 3.5 ilustrează dispunerea mașinii PVD. Vacuumul din compartiment este asigurat de o 

pompă rotativă cu palete pre-vid Pfeiffer Balzers Duo 030A și o pompă turbomoleculară cu vid 

ridicat Pfeiffer TMH 1601 (Figura 3.6). 

 

Figura 3.5. Dispunerea mașinii PVD 
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Figura 3.6. Echipament necesar pentru condiția de vid: a) Pompă rotativă cu palete pre-vid 

Pfeiffer Balzers Duo 030A; b) Pompă turbomoleculară Pfeiffer TMH 1601 

 

Un rezervor de argon, utilizat ca fluid de proces plasmogen și controlat de o supapă 

debitmetru, și un rezervor de azot, utilizat pentru aerisire la sfârșitul procedurii, figura 3.7. 

 
Figura 3.7. Rezervoare de azot și argon 

 

Pentru controlul presiunii, mașina este, de asemenea, echipată cu un „manometru complet”, 

în camera de proces, și un „manometru Pirani”, între pompa turbomoleculară și supapa 

Foreline. 

Mașina PVD este, de asemenea, dotată cu un sistem de răcire. De asemenea, pe ușa camerei 

există un vizor folosit pentru a facilita vizibilitatea descărcării strălucitoare și a cuvei rotative 

reprezentate în Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Părți componente ale mașinii PVD: a) Poziția vizorului situat pe ușa camerei; b) 

Descărcare strălucitoare și cuvă rotativă în timpul pulverizării 

 

3.1.1. Cercetări experimentale privind acoperirea granulelor Arboblend V2 Nature cu 

nanoparticule de argint 

 

Capitolul dezvăluie nano-acoperirea cu argint a granulelor Arboblend V2 Nature prin procesul 

de depunere fizică a vaporilor. Scopul principal a fost extinderea nanocompozitelor cu efecte 

antimicrobiene. Nanoparticulele de argint sunt recunoscute pentru a distribui proprietăți 

antimicrobiene pentru suprafețe și, de asemenea, au fost aliate în diverse produse pentru 

impactul antibacterian. Nanocompozitele caracterizează o clasă avansată de amestecuri 

polimerice cu proprietăți mecanice, fizice, termice și de prelucrare individuale. Aducând o 

influență încurajatoare materializată în termeni de consecințe pozitive, acestea sunt adecvate 

pentru utilizare în cele mai cunoscute industrii, cum ar fi auto, medicală, aerospațială și altele. 

Producerea de straturi subțiri prin procedeul PVD pe biopolimeri este încă o metodă 

neconvențională, care nu este foarte studiată. Metoda este eliminată descărcând nano-particule 

de la ținta sursă și mutând-o pe suprafața obiectului acoperit, formând în consecință o peliculă 

subțire. Pentru procedura de nano-acoperire cu argint, un aparat de depunere fizică din fază de 

vapori - pulverizare, fabricat de MITEC S.R.L. a fost ales și folosit. Pentru a face posibilă 

obținerea unei acoperiri uniforme pe fiecare granulă de biopolimer, a fost necesară prezența 

unui sistem de manipulare atașat camerei de vid.  Pornind de la această provocare, sistemul a 

necesitat anumite modificări, adăugând astfel o cuvă rotativă, cu o axă de filare orizontală, 

cuplată la un motor electric și montată pe ușa camerei de vid. Funcția sistemului este de a 

permite acoperirea unei cantități mai mari de granule, deoarece rotirea cuvei permite și duce la 

contactul direct al fiecărei granule cu nanoparticulele de argint în timp ce se amestecă. Perioada 

de pulverizare este asociată cu numărul de granule de biopolimer. Prin adăugarea unui număr 

mai mare de granule, efectul produs este scăderea perioadei de expunere cu ținta și acest lucru 

duce la necesitatea unui timp mai lung pentru a obține un strat omogen. Pentru a efectua testul, 
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s-a folosit o singură țintă de argint de formă dreptunghiulară (300x125) mm2 cu puritate de 

99.99%. 

Parametrii utilizați pentru cele cinci cicluri de acoperire a granulelor de biopolimer cu 

nanoparticule de argint sunt prezentați în tabelul 3.1. 

 

Tabelul 3.1. Parametrii de testare pentru utilizarea mașinii de pulverizare VS-40 PVD - 

MITEC pentru acoperirea granulelor de tip ARBOBLEND V2 cu nanoparticule de argint 

Coating cycles 1st  2nd  3rd  4th  5th  

DS Power 300W 330W 423W 430W 430W 

Deposition time 40 min      30 min 30 min  30 min 30 min 

Quantity of 

pellets 
278g 1388g 1388g 1388g 556g 

Basket speed   23rpm   

Gas type   Ar   

The amount of 

gas 
  100𝑐𝑚3·min   

Intensity 1.41A 0.88A 1.02A 1.03A 1.02A 

 

Datorită dimensiunii reduse a granulelor Arboblend V2, cuva atașată la ușa mașinii PVD a fost 

înfășurată într-o plasă de aluminiu pentru a evita pierderea granulelor în timpul procesului de 

acoperire, figura 3.9. 

 

 

Figure 3.9. Cuva echipamentului PVD: a) înainte de introducerea granulelor; b) cu granule 

deja introduse 

 

Pentru primul ciclu de acoperire, o cantitate mai mică de granule a fost introdusă în cuvă pentru 

a putea observa dacă parametrii setați sunt adaptați pentru a obține o acoperire uniformă pentru 

fiecare granulă. Timpul de expunere ales pentru primul test a fost de 40 de minute. Ca rezultat, 

granulele au obținut un strat uniform de nanoparticule de argint cu aspect metalic, ceea ce 

înseamnă că timpul de expunere prelungit și numărul mic de pelete au dus la un strat mai gros 

de nanoparticule de argint, figura 3.10. 
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Figura 3.10. Rezultatele primului ciclu de acoperire PVD a granulelor Arboblend V2 Nature 

cu nanoparticule de argint 

 

Pentru cel de-al doilea ciclu de acoperire, numărul de granule a fost de până la cinci ori mai 

mare și încercarea de a reduce timpul la 10 minute a dus la o acoperire neuniformă, o mare 

parte a granulelor rămânând neacoperite, deoarece timpul de expunere nu a fost suficient pentru 

a acoperi fiecare granule separat. Ca remediu, timpul a fost prelungit cu 20 de minute, ajungând 

astfel la o acoperire uniformă, figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Acoperire inegală a granulelor Arboblend V2 Nature din cauza timpului de 

expunere insuficient 

 

Pentru a treia etapă de acoperire, aceeași perioadă a fost menținută ca la cel de-al doilea ciclu, 

respectiv 30 de minute, în schimb, intensitatea a fost amplificată, iar tensiunea și cantitatea de 

gaz introdusă în camera de vid a fost diminuată cu 50%. Rezultatul a fost cel așteptat, 

obținându-se o acoperire uniformă, mult îmbunătățită în comparație cu cel de-al doilea ciclu și 

foarte aproape de primul ciclu în care s-a folosit un număr foarte mic de pelete, figura 3.12. 
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Figura 3.12. Diferența dintre a) ciclul 3 de acoperire și b) ciclul 2 de nano-acoperire cu argint 

 

Pentru a patra și a cincea etapă de acoperire, parametrii și timpul de expunere au fost stabiliți 

aproximativ la fel, iar acoperirea a fost obținută așa cum era de așteptat, cu mențiunea că la al 

cincilea ciclu de acoperire, cantitatea fiind mai mică și timpul de expunere rămânând 

neschimbat, stratul de nanoparticule de argint obținut după procesul de depunere PVD a fost 

mai proeminent. Figura 3.13. ilustrează rezultatul final după finalizarea tuturor celor cinci etape 

ale acoperirii. 

 
Figura 3.13. The results after finishing all five cycles of silver-nano-coating 

 

Acoperirea granulelor Arboblend V2 Nature cu nanoparticule de argint a reprezentat chiar 

primul pas al obiectivului nostru de cercetare. 

 

3.2. Principiul injectării 

 

Procesul de injectare constă în mai multe operații care se succed ciclic. Injecția unei piese 

termoplastice implică următoarele etape, [44]: 

- aprovizionarea cu material (dozare); 

- încălzirea și topirea materialului din cilindrul mașinii; 

- închiderea matriței; 

- introducerea materialului topit sub presiune în matriță; 

- solidificarea și răcirea materialului matriței; 

- deschiderea matritei; 

- scoaterea piesei injectate din matriță. 
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Schema simplificată de obținere a unui reper prin turnare prin injecție este prezentată în Figura 

3.14. Granulele de plastic (materia primă) sunt introduse în dozator (8), de unde este alimentat 

cilindrul de injecție (5). Șurubul (7), prin mișcare rotativă, transportă materialul termoplastic 

de la cilindrul de injecție la capul său, unde se află duza de injecție (4). Sistemul de angrenare 

(9) rotește melcul. După fricțiunea dintre granule și încălzirea cilindrului cu ajutorul 

elementelor de încălzire (6), materia primă atinge punctul de topire. Trecerea materialului topit 

prin duza de injecție a capului cilindrului de injecție - matrița de injecție (2), are loc sub 

presiune, prin împingerea materialului de către melc. Presiunea este exercitată de sistemul de 

acționare (10). După solidificarea și răcirea materialului din matriță, placa mobilă a mașinii de 

injecție se îndepărtează de placa fixă 3. Astfel, matrița se deschide și, ca urmare a acționării 

sistemului de turnare a matriței, partea injectată 11 este aruncată din matriță. Reprezentarea 

grafică a mișcării melcului și a matriței în timpul procesului de injecție este prezentată în Figura 

3.15. 

 
Figura 3.14. Schema procesului de turnare prin injecție, [44]: a - injectarea materialului în 

matriță; b - solidificarea și răcirea piesei; c - deschizând matrița și aruncând piesa din matriță; 

 

Figura 3.15. Diagrama care reprezintă mișcarea melcului și a matriței în procesul de injecție, 

[50]: tu - timpul de umplere a matriței; tul - timpul de presiune ulterior; tr - timpul de răcire; td 

- timpul de detașare 
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3.2.1. Cercetări experimentale privind injectarea granulelor Arboblend V2 Nature 

acoperite cu nanoparticule de argint 

Cercetarea experimentală a fost efectuată după un plan factorial complet de tip 23 (8 

experimente), în care factorii luați în considerare au fost: temperatura de topire (𝑇𝑡𝑜𝑝), 

presiunea de injectare (𝑃𝑖𝑛𝑗) și timpul de răcire (tr). Cele două niveluri pentru cei trei factori de 

intrare sunt prezentate în Tabelul 5.4, care prezintă planul factorial complet utilizat pentru a 

injecta epruvetele. 

Tabelul 3.2. Planul experimental factorial complet 

Nr.exp. 

Parametrii de intrare 

Ttop 

[oC]  

Pinj 

[MPa] 

tr 

[s] 

1 -1(155) -1 (80) -1 (15) 

2 -1(155) -1 (80) +1 (30) 

3 -1(155) +1 (100) -1 (15) 

4 -1(155) +1 (100) +1 (30) 

5 +1(165) -1 (80) -1 (15) 

6 +1(165) -1 (80) +1 (30) 

7 +1(165) +1 (100) -1 (15) 

8 +1(165) +1 (100) +1 (30) 

 

Probele injectate sunt prezentate în Figura 3.16.

 
Figura 3.16. Probele obținute după turnare prin injecție 

 

3.3. Echipament de turnare prin presare în matriță 

Turnarea prin presare a fost realizată utilizând un piston și o presă hidraulică din cadrul 

Universității „Tor Vergata” din Roma, Departamentul de Inginerie Industrială. 

 

3.3.1. Cercetări experimentale privind turnarea prin presare a granulelor Arboblend V2 

Nature acoperite cu nanoparticule de argint 

În primele teste, discurile au fost turnate prin comprimare din granulele acoperite cu Ag fără 

nicio etapă suplimentară. Ca rezultat, se observă o amestecare slabă, cu prezența maximă a 
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nanoparticulelor de argint în centrul discului turnat. Ulterior, turnarea prin comprimare a fost 

efectuată după topirea granulelor acoperite într-un creuzet de aluminiu și amestecată. După 

amestecare, materialul topit a fost așezat pe o placă și încălzit împreună cu un poanson pentru 

turnare prin compresie succesivă sub presa hidraulică (figura 3.17). 

 

Figura 3.17. Turnarea prin comprimare a granulelor acoperite 

 

Figura 3.18. Amestecarea (a) și etapa de depunere (b) 

 

Figura 3.19. Placa și poansonul pentru etapa de turnare prin presare 

 
Figura 3.20. Etapa de turnare prin presare și discul obținut 
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Figura 3.21. Defecte de turnare  

 

Datorită acestei proceduri de laborator, dispersia finală a nanoparticulelor de argint este 

puternic îmbunătățită, chiar dacă unele defecte sunt încă posibile (cum ar fi bulele din 

degradarea polimerului sau structurile dendritice). O îmbunătățire suplimentară a constat în 

răcirea matriței cu apă la sfârșitul turnării, reducând astfel cantitatea de căldură furnizată 

discurilor. 

 

Tabelul 3.3. Parametrii de turnare prin presare 

Parametrii de turnare prin presare 

Greutatea granulelor 2,2 g 

Temperatura inițială a matriței 225°C 

Timp de turnare 5 min 

 

În procesul final, discurile au rezultat flexibile, cu defecte reduse și o grosime suficient de 

omogenă. În special, s-a observat că flexibilitatea a fost mai ușor de obținut cu peletele 

acoperite, în timp ce peletele virgine duc la discuri fragile, probabil datorită cristalinității mai 

mari. Discurile au aproximativ 80 mm în diametru. 

 

Figura 3.22. Răcirea matriței 
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Figura 3.23. Flexibilitatea discului 

 

Figura 3.24. Discuri din granule acoperite (a) și neacoperite (b) 

 

3.4. Echipamente utilizate pentru studiul și analiza materialelor acoperite 

 

3.4.1. NETZSCH DSC 200 PC - Calorimetria de scanare diferențială (DSC)  

Calorimetria de scanare diferențială (DSC) este adesea utilizată în domeniul caracterizării 

termice a solidelor și lichidelor. Echipamentul DSC utilizat pentru efectuarea testului a fost 

NETZSCH DSC 200 PC și este prezentat în figura 3.25. Aparatul DSC este conectat la un 

computer, figura 3.14 dezvăluie interfața software-ului. 

 

 

Figura 3.25. Echipamentul DSC NETZSCH DSC 200 PC  
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Figura 3.26. Interfața software (DSC) 

 

Tehnica DSC este recomandată pentru investigarea efectelor energetice, cum ar fi: 

comportamentul de topire și cristalizare, tranzițiile solid-solide, polimorfismul, gradul de 

cristalinitate, tranzițiile sticlei, reacțiile de reticulare, stabilitatea oxidativă, comportamentul de 

descompunere, determinarea purității și căldura specifică. 

 

3.4.2. Cuptor Nabertherm  

Pentru a efectua testul de degradare la 500°C, era necesar un cuptor Nabertherm (figura 3.27).  

Cuptoarele L3/L2 sunt adaptate pentru utilizarea zilnică în laborator. Acesta asigură încălzirea 

de pe două fețe prin plăci de încălzire ceramice cu o Tmax pană la 1200°C.  

 

Figura 3.27. Cuptor Nabertherm  

 

3.4.3. Microscop electronic cu scanare EVO-LS15 

Microscopia electronică cu scanare (SEM) a fost posibilă cu ajutorul un microscop electronic 

cu scanare EVO-LS15 (figura 3.28). EVO LS 15 este un instrument analitic și versatil potrivit 

pentru diverse funcții de imagistică și analitice. 



 
          Contribuții privind acoperirea materialelor biodegradabile cu nanoparticule 

37 

 

 

Figura 3.28. Microscop electronic cu scanare EVO-LS15 

 

3.4.4. Spectrometru de electroni VG Microtech 

Spectroscopia fotoelectronică cu raze X (XPS) este o tehnică care constă în analiza elementelor 

care constituie suprafața probei, compoziția acesteia și starea de legătură chimică utilizând raze 

X iradiate pe suprafața probei și măsurarea energiei cinetice a fotoelectronilor emiși din 

suprafața probei, figura 3.29.  

 
Figura 3.29. Spectrometru de electroni VG Microtech 

 

3.4.5. Hysitron TI Premier Sistem de nanoindentare 

Nanoindenterul Hysitron TI Premier, Bruker (figura 3.30) este considerat o caracterizare 

nanomecanică măsurabilă într-un stand compact care oferă o gamă largă de tehnici de testare 

mecanică și tribologică la scară nanometrică. 

 

Figura 3.30. Bruker HYSITRON TI Premier – Sistem nanoindentare 
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3.4.6. NETZSCH - DSC 200 F3 Maya 

Echipamentul este prezentat în figura 3.31. Metoda DSC poate fi utilizată pentru a analiza 

efectele energetice, cum ar fi: comportamentul de cristalizare / topire; polimorfism; tranziții de 

sticlă; tranziții solid-solid; gradul de cristalinitate; stabilitate oxidativă; determinarea purității; 

reacții de reticulare; căldura specifică; comportament de descompunere. 

 
Figure 3.31. The DSC 200 F3 Maya 

 

3.4.7. Quanta 200 3D SEM + EDX 

Este un microscop electronic cu scanare cu fascicul dublu de electroni (SEM) (figura 3.32) și 

fascicule concentrate de ioni. Combinarea acestor două tehnici creează un instrument versatil 

pentru scanarea materialului pe o scară submicronică și pentru caracterizare, fiind echipată cu 

un EDX (Spectroscopie cu raze X cu dispersie energetică). 

 

Figura 3.32. Echipamentul Quanta 200 3D  

 

3.4.8. Difractometru cu raze X - X'Pert PRO MRD 

Difractometrul cu raze X (figura 3.33) poate fi utilizat pentru pelicule subțiri, atât monocristale, 

cât și policristaline (difracție și XRR) de la RT la 900 ° C. Dispozitivul poate fi folosit și pentru 

măsurarea pulberilor. 
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Figura 3.33. Difractometru cu raze X 

 

Utilizare în studiu: pentru analiza difracției cu raze X pentru a caracteriza structural materialele 

studiate, dacă acestea au o structură complet amorfă, semiamorfă, cristalină sau semi-cristalină. 

 

3.4.9. Mettler Toledo TGA/SDTA 851 

Mettler Toledo TGA/SDTA 851 (figura 3.34) - o termobalanță cu performanță superioară de 

cântărire, cea mai largă gamă de mărime a eșantionului, precum și un control precis al 

volumului și temperaturii gazului pe baza tehnologiei SDTA. 

 

Figura 3.34. Mettler Toledo TGA/SDTA 851 

 

3.4.10. Tensiometru optic Attension® Theta (T200) 

Un tensiometru optic înregistrează imagini și analizează automat forma de picătură (figura 

3.35). Forma picăturii este o funcție a tensiunii superficiale a lichidului, a gravitației și a 

densității. 
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Figura 3.35. Tensiometru optic Attension® Theta (T200) 

 

3.4.11. Echipament de tracțiune și îndoire – INSTRON 5587 

Mașina automată de testare a materialelor prin tracțiune, compresie și flambare INSTRON 

5587 (figura 3.36), permite determinarea proprietăților mecanice ale materialelor. Mașina are 

o capacitate statică de 300kN permițând recunoașterea și calibrarea automată a traductoarelor 

de forță, deplasare și deformare. 

 

Figura 3.36. Echipament INSTRON 5587  

 

3.4.12. Mașină de injectare SZ 800H 

Mașina de injectare SZ800H din cadrul Laboratorului de Mecanică Fină și Nanotehnologii, 

Departamentul TCM, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, se încadrează în 

categoria mașinilor orizontale cu un singur cilindru de injecție, iar controlul său este electronic, 

mașina având un panou panoul de control și un ecran LCD încorporat. Precizia de deplasare 

este de 0,05 mm și poate funcționa în trei moduri: manual, semi-automat (mașina este 

controlată prin închiderea și deschiderea ușii de acces), automată (pentru acest mod este necesar 

ca matrița montată pe mașina de injecție să permită acest lucru muncă). Figura 3.37 prezintă o 

imagine a mașinii de turnare prin injecție. 
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Figura 3.37. Mașină de turnat prin injecție SZ800 H 

 

Sistem de control al temperaturii matriței 

Pentru a obține un mediu controlat termic în procesul de injecție în matrița fixă, mai exact în 

placa activă a matriței, a fost realizat un circuit de răcire, figura 3.38. Acest sistem folosește 

apa ca agent de răcire pentru a menține temperatura matriței constante. 

A fost utilizat un termoregulator Wiltmann de tip Tempro basic C 90 (figura 3.39), [51] de la 

compania 3P Glass din Iași. 

 
 

Figura 3.38. Circuit de răcire a matriței Figura 3.39. Tempro  

basic C 90 termoreglare 

 

3.4.13. Echipamente de testare a impactului - CHARPY  

Echipamentul utilizat pentru rezistența la impact, figura 3.40, arată comportamentul 

materialelor la viteze de deformare mai mari. Măsoară energia de impact absorbită de eșantion 

în timpul ruperii ca diferență între înălțimea de cădere înainte de spargere și înălțimea de 

creștere, după ce se rupe eșantionul, se citește valoarea energiei consumate. 
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Figura 3.40. Test de impact CHARPY  

 

3.4.14. Triboindentor TI -950 

Nanoindentarea cu Triboindentor TI - 950 de la Hysitron (figura 3.41) implică apăsarea unui 

vârf în proba de material polimeric. Adâncimea și suprafața indentării sunt corelate cu duritatea 

suprafeței. Alte proprietăți precum elasticitatea, vâscozitatea și aderența pot fi, de asemenea, 

calculate din datele de indentare. 

  

Figura 3.41. Bruker HYSITRON TI 950 – echipament 

nanoindentare  

3.4. Concluzii 

 

Probele prelucrate în timpul cercetărilor experimentale din această teză au fost obținute prin 

injectare folosind mașina de turnat SZ800H de la laboratorul de Mecanică Fină și 

Nanotehnologii al Departamentului TCM al Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași. 

Acestea au fost realizate din granule de Arboblend V2 Nature acoperite cu nanoparticule de 

argint folosind anterior procedeul PVD la Universitatea “Tor Vergata” din Roma, Italia. 

În timpul cercetării experimentale, au fost utilizate echipamente, mașini și programe de 

măsurare performante și actualizate, ducând astfel la obținerea de rezultate relevante și 

concludente. 
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Capitolul 4 

ELEMENTE DE PROIECTARE A MATRIȚEI 

 

Tehnologia de fabricație este proiectată pentru obținerea reperelor (figura 4.1) prin injectare, 

în condițiile unei producții de serie mare. Eșantionul este fabricat din Arboblend V2 Nature 

acoperit cu nanoparticule argint. 

 
Figura 4.1. Epruvetă pentru încercările mecanice 

 

4.1. Etapele de proiectare a matriței 

Pentru a proiecta matriței în vederea injectării epruvetelor (figura 3.15) din materialele studiate 

Arboblend V2 Nature + Ag, pașii principali sunt prezentați în tabelul 4.1. 

Tabel 4.1. Etapele de proiectare a matriței 

Nr. Denumire etapă Calcul 

 

1 

 

Calculul masei 

epruvetei 

m = ρ⋅V, 

unde: ρ este densitatea materialului, [g/𝑐𝑚3]; V este 

volumul eșantionului, [𝑐𝑚3]. 

 

2 

Alegerea mașinii de 

turnat prin injecție - 

Mașină de turnat prin 

injecție SZ-600H 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛 > 13 ∙ 𝑉[𝑐𝑚3] 

 

3 

 

Calculul duratei totale 

a ciclului de injecție 

𝑡𝑇 = 𝑡𝑖 + 𝑡𝑚 + 𝑡𝑟 + 𝑡𝑝 

unde: ti este timpul de injectare, ti=V/q1, q1 este viteza 

deplasării materialului, [cm3/s]; 𝑡𝑚 – timpul de 

păstrare a piesei în matrița, [s]; tr timpul de răcire, [s]; 

tp timpului ciclului obiectivului, [s]. 

 

4 

 

Calculul numărului de 

cavități - 2 cavități 

𝑛 =
𝐺 ∙ 𝑡𝑇

3,6 ∙ 𝑚
 

unde: G- capacitatea reală de plastifiere a mașinii. 

 

5 

Cavități în funcție de 

contracția materialului 
𝐶𝑚𝑒𝑑 =

𝐶𝑚𝑖𝑛 + 𝐶𝑚𝑎𝑥

2
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6 

 

 

 

 

Alegerea sistemului 

de injectare 

- Diametrul canalelor de distribuție D=𝑆𝑚𝑎𝑥 +

1,5[𝑚𝑚] unde 𝑆𝑚𝑎𝑥 reprezintă grosimea maximă a 

peretelui piesei injectate. 

-Dimensiunile digului: lungimea digului 2mm and 

diametrul alezajului 3mm. 

 

 

 

7 

 

 

Dimensionarea 

plăcilor de formare - 

Figura  4.2 

Plate thickness 

H = h · √
𝜎𝑎 + 0,7 ∙  𝑝𝑖

𝜎𝑎 – 1,3 ∙ 𝑝𝑖
, unde: h – grosimea cavității, 

[cm]; pi – presiunea internă de injectare, pi=0,5pe, pe 

fiind presiunea exterioară a mașinii de injecție, [MPa]; 

σa - rezistență la tracțiune admisibilă pentru materialul 

plăcii de formare, OSC8, [daN/ cm2]. 

 

8 

Alegerea sistemului 

de aruncare - Figure 

4.3 

A fost calculată forța de detașare. Sistemul adoptat este 

cu aruncător. 

 

9 

Alegerea sistemului 

de centrare și direcție 

Figure 4.4a – pentru 

partea fixă. 

Figure 4.4b-pentru 

partea mobilă. 

Sistemul de centrare a fost ales pentru partea fixă și 

pentru partea mobilă. 

 

 

a) 
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b) 

Figura 4.2. Placa activă: a) dimensiunile plăcii active; b) imagine reală a plăcii active 

 

 
Figura 4.3. Sistemul de aruncare 

 

 

a) 
 

b) 

Figura 4.4. Sistemul de centrare, [50]: a) partea fixă: 1 – placa fixă a matriței; 2 – inel de 

centrare; 3 – placă de prindere a matriței; 4 - șurub; b) partea mobilă: 1 – placa mobilă a 

matriței; 2 - epruvetă; 3 – tijă aruncătoare. 
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4.2. Fabricarea plăcii active 

 

Prelucrarea plăcilor active a avut loc în laboratorul de mecanică fină și nanotehnologii, Facultatea de 

Construcții de Mașini și Management Industrial din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” 

din Iași folosind mașina cu control numeric Akira-Seiki Performa SR2 XP, (figura 4.5). 

 

 
Figura 4.5. Placă activă în timpul prelucrării 

 

Pentru a obține un mediu controlat termic în procesul de injecție în matrița fixă, mai precis în 

placa activă a matriței, a fost realizat circuitul de răcire de pe placa activă. Acest sistem 

folosește apa ca agent de răcire pentru a menține temperatura matriței constantă. 

A fost utilizat un termoregulator Wiltmann de tip Tempro basic C 90 de la firma 3P Glass din 

Iași. 

 

Figura 4.6. Traseul circuitului de răcire prin placa activă 
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Injectarea în matriță a granulelor Arboblend V2 Nature acoperite cu nanoparticule de argint a 

fost efectuată conform standardului DIN EN ISO 527-1: 1993, folosind echipamentul de 

injecție SZ800H disponibil în Laboratorul de Mecanică Fină și Nanotehnologii, Facultatea de 

Construcții de Mașini și Management Industrial, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 

Iași. 

Figura 4.7 prezintă epruvetele obținute, figura 4.8 epruvetele utilizate în cazul încercării la 

tracțiune, figura 4.9 probele utilizate în cazul încercărilor de îndoire și figura 4.10 eșantioanele 

utilizate în cazul rezistenței la impact.  

  

 
Figura 4.7. Epruvetele obținute prin injectare 

 

 

Figura 4.8. Epruvetele utilizate pentru testele de tracțiune 
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Figura 4.9. Probele utilizate în cazul testelor de încovoiere 

 

 

Figura 4.10. Probele utilizate în cazul testelor de impact 

 

 

4.3. Concluzii 

 

Proiectarea și execuția matriței pentru obținerea pieselor prin injecție a fost realizată în 

laboratorul de mecanică fină și nanotehnologii din cadrul Departamentului de Tehnologia 

Construcțiilor de Mașini, cu toate echipamentele necesare. Au fost respectate toate etapele de 

proiectare și execuție a matriței.  
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Capitolul 5 

ANALIZA ȘI PROPRIETĂȚILE PĂRȚILOR OBȚINUTE DIN 

MATERIALE BIODEGRADABILE PRIN INJECȚIE ȘI COMPRESIE ÎN 

MATRIȚĂ 

 

5.1. Cercetări experimentale privind caracterizarea și analiza termică a granulelor de 

Arboblend V2 acoperite cu argint 

Calorimetrie de scanare diferențială – DSC  

Analiza DSC ca investigație termică este o tehnică utilizată pentru a estima proprietățile 

materialului, inclusiv temperatura de tranziție a sticlei (Tg), topirea, oxidarea, cristalizarea și 

stabilitatea termică. În mod similar, analiza calorimetrică cu scanare directă face legătura între 

distincția dintre debitul de căldură al probei de examinare și materialul de referință identificat. 

Testul DSC a fost efectuat atât pentru un eșantion de granule de tip Arboblend V2 Nature 

(figura 5.1), ci și pentru un eșantion de granule de Arboblend V2 Nature acoperite cu 

nanoparticule de Ag (figura 5.2). Prima curbă este reprezentată de culoarea verde și a doua cu 

culoarea roșie. 

 
Figura 5.1. DSC pentru Arboblend V2 raw sample 
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Figura 5.2. DSC test for silver nano-coated Arboblend V2 sample 

 

Termogramele DSC prezintă două vârfuri specifice, largi și relativ plate, cu linia de bază 

înclinată ușor. O temperatură de tranziție vitroasă (Tg) a ligninei nu poate fi separată, fiind prea 

indiscernibilă pentru a fi determinată cu precizie. 

Curba DSC înregistrată în timpul încălzirii materialului neacoperit Arboblend V2 Nature 

(figura 5.1.) Are două vârfuri de până la 150°C: un vârf endoterm are loc în timpul încălzirii 

de la temperatura camerei la 100°C și un vârf exotermic de intensitate mai mare are loc în 

timpul încălzirii la o temperatură mai mare de 200°C. Abaterea de la liniaritatea fluxului de 

căldură între două vârfuri sugerează prezența unei transformări endotermice în stare solidă care 

are loc la încălzire. 

Curba DSC pentru granula Arboblend V2 Nature acoperită cu nanoparticule de argint (figura 

5.2.) redă aceleași tendințe ca și materialul de bază. Aceasta înseamnă că nu s-a produs nicio 

modificare în procesul PVD și interacțiunea este prezentă între structura polimerică și 

acoperirea metalică. Vârful care apare pentru temperatura care poate fi peste 200°C, 

considerăm că ar putea fi un răspuns la punctul de topire pentru un polimer/aditiv care face 

parte din compoziția Arboblend V2 Nature.  

Degradarea în cuptor la 500°C a materialului brut/acoperit cu Ag de tip Arboblend V2 Nature 

(10 granule/eșantion) 

Pentru efectuarea acestui test a fost necesar un cuptor fabricat de Nabertherm și temperatura a 

fost setată începând de la temperatura ambiantă până la limita de 500°C. Pentru faza inițială, 

au fost pregătite 6 recipiente ceramice cu granule Arboblend V2 Nature, trei dintre ele 

conținând 10 granule brute și celelalte trei, conținând 10 granule Arboblend V2 Nature 

acoperite cu nanoparticule argint, figura 5.3. 
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Figura 5.3. Probele de Arboblend V2 Nature înainte de a fi introduse în cuptor 

 

Odată pregătite, recipientele ceramice au fost așezate pe o placă metalică și introduse în cuptor 

timp de 30 de minute. Imediat după, probele au fost readuse la temperatura camerei și 

recipientele au fost cântărite, stabilindu-se valoarea exactă a rezidurilor rămase, figura 5.4. 

Tabelul 5.1 prezintă rezultatele. Punctul de topire a peletelor brute Arboblend V2 Nature este 

de 170°C. Se poate observa că greutatea rezidurilor ramase de la granulele acoperite a fost așa 

cum era de așteptat, mai mare decât cea pentru granulele neacoperite. Pierderea totală în 

greutate a fost, de asemenea, mai mare pentru granulele brute, spre deosebire de granulele 

acoperite cu Ag. 

 
Figura 5.4. Probele de Arboblend V2 Nature după răcire 
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Tabelul 5.1. Granule brute Arboblend V2 versus granule nano-acoperite cu argint Arboblend 

V2 

   Înainte   

Arboblend V2 Nature - granule brute  
Arboblend V2 Nature – granule 

acoperite 

Nr. Granule 
Granule + 

Creuzet 
 Nr. Granule Granule + Creuzet 

1 261.0mg 12.40g  4 260.7mg 13.38g 

2 268.5mg 11.56g  5 261.5mg 13.58g 

3 236.5mg 11.80g  6 256.4mg 14.26g 

Media 255.3mg 11.92g  Media 259.5mg 13.74g 

Dev.St. 16.73 0.43  Dev.St. 2.74 0.46 

După 

Arboblend V2 Nature – reziduu 

granule brute 
 
Arboblend V2 Nature - reziduu granule 

acoperite 

Nr. Granule 
Granule + 

Creuzet 
 Nr. Granule Granule + Creuzet 

1 0.1mg 12.14g  4 1.7mg 13.11g 

2 0.6mg 11.29g  5 0.2mg 13.32g 

3 0.5mg 11.54g  6 0.4mg 14.01g 

Media 0.4mg 11.6g  Media 0.76mg 13.48g 

Dev.St. 0.26 0.43  Dev.St. 0.81 0.46 

 

Având în vedere evacuarea completă a matricei, resturile rămase au fost neconcludente pentru 

a determina cantitatea de argint depusă pe granulele acoperite din cauza valorii reduse, care 

este comparabilă cu diferențele de reziduuri de degradare. Acest experiment sugerează 

utilizarea altor metode, de asemenea indirecte, pentru a determina cantitatea de argint depusă. 

Test de microscopie electronică cu scanare 

Microscopia electronică cu scanare (SEM) a fost efectuată cu un microscop electronic cu 

scanare EVO-LS15 pentru a analiza morfologia microstructurii de suprafață a granulelor 

acoperite cu argint la centrul de cercetare avansată în producție “I-Form” de la Universitatea 

din Dublin, Irlanda [52]. De asemenea, pentru figura 5.5, a fost utilizat un microscop Quanta 

3D. 

În figura 9 se poate observa stratul de argint depus pe granulă. Măsurarea grosimii a fost făcută 

în 3 puncte, iar valoarea medie a grosimii este de 5,53 µm. Analiza SEM (figura 5.6) afișează 

o structură uniformă cu impurități mici, cu o aliniere aleatorie. În spectrul elementelor chimice 

domină, în procente și în masă atomică, carbonul și oxigenul urmat de azot. Pentru proba nano-

acoperită, analiza SEM arată o suprafață uniformă aspră, cu o singură natură cristalină. 
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Figura 5.5. Secțiune transversală a granulei de Arboblend V2 Nature acoperită cu Ag 

 

Figura 5.6. Imaginea SEM a suprafeței granulei acoperite cu Ag care prezintă o suprafață 

dură conductivă. 

Analiza XPS 

Pentru acest tip de analiză, au fost utilizate două probe de materiale, una înainte de procesul de 

pulverizare și cealaltă acoperită cu nanoparticule de argint. În acest fel, identificarea 

elementelor care există în Arboblend V2 Nature cu asemănările și diferențele dintre cele două 

tipuri de pelete. Figura 5.7 prezintă scanarea completă a suprafeței celor două pelete pentru o 

gamă largă de energie de legare de la 0-700 eV. Principalele vârfuri sunt carbonul, oxigenul și 

argintul pe granula acoperită cu Ag și, de asemenea, 𝐴𝑔2O. O compoziție complet diferită pe 

suprafața peletei acoperite cu Ag decât cea neacoperită. Eșantionul brut arată mai mulți 

compuși O-H și C-H la suprafață datorită naturii sale. Peleta brută a prezentat un nivel ridicat 
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de carbon, vârf de oxigen și carbon, așa cum este indicat în Figura 5.7. Probele acoperite cu Ag 

prezintă vârfuri de Ag la diferite energii de scanare.  

 

Figura 5.7. Scanare XPS pe suprafață completă a granulelor nano-acoperite și brute 

 

O mai bună înțelegere a compoziției suprafeței se obține cu măsurători XPS în intervalul 

specific de energii. În Fig. 5.8, s-a prezentat analiza XPS pentru oxigenul de pe suprafața 

granulelor. Granula acoperită cu Ag prezintă un vârf mai ridicat pentru oxigen, în timp ce 

granula sub formă brută prezintă un vârf mai mic și mai larg. Aceasta înseamnă că oxigenul 

este mai absorbit în volumul granulei brute, în timp ce acoperirea cu Ag împiedică pătrunderea 

oxigenului în volumul granulei Arboblend V2 Nature. De asemenea, s-a efectuat o scanare 

pentru detectarea argintului depus pe granule, iar acoperirea cu Ag a arătat vârf dublu pentru 

argintul din granula acoperită cu Ag, așa cum era de așteptat. Granula acoperită cu Ag a arătat 

un nivel mai ridicat de oxigen pe suprafață, posibil datorită afinității mai mari de oxigen a Ag 

comparativ cu conținutul de Arboblend V2 Nature de pe suprafața granulei brute. Spectru XPS 

pentru element de argint pe suprafața peletelor acoperite cu Ag și virgine. Vârfurile în albastru 

sunt legate de elementul Ag detectat pe suprafața peletelor acoperite cu Ag. 

  

a)                                                                        b) 

Figura 5.8. Spectrul XPS pentru a) Oxigen și b) Argint, pe suprafața granulelor acoperite cu 

Ag/brute 
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Nanoindentatare 

S-au efectuat teste de nanoindentare pe suprafața granulelor (acoperite cu argint și brute) pentru 

măsurători de duritate și modul așa cum se arată în figura 5.9 și a fost utilizat echipamentul 

Bruker HYSITRON TI Premier (figura 5.10) cu Forța = 500μN timp de 5 secunde aplicat pe 

mai multe locații pe pelete așa cum se arată în figura 5.11. Granulele acoperite cu Ag au 

prezentat o indentare mai evidențiată sub scanare optică datorită acoperirii sale solide de către 

stratul de argint. Pentru acest experiment, granulele au fost montate pe tampoane de carbon 

pentru a le menține fixe sub forța de indentare. Indentarea a fost repetată de mai multe ori 

pentru a obține media valorilor durității și modulului. Tehnica a fost, de asemenea, efectuată 

pentru a determina proprietățile mecanice ale granulelor brute și acoperite de tip Arboblend V2 

Nature și variațiile dintre ele. Indentările de pe suprafața granulelor acoperite cu Ag sunt mai 

clare decât cele de pe granulelor brute datorită acoperirii solide cu Ag. 

 

Figura 5.9. Nanoindentarea de pe suprafața a) brută și b) acoperită cu Ag 

 

Figura 5.10. Nanoindentatare pe granule, forța față de adâncimea de deplasare a granulelor 

brute și acoperite cu Ag sub acțiunea unei forțe de 500μm 
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Figura 5.11. Media modulului de elasticitate și a durității efective extrase din măsurătorile de 

indentare pentru granulele brute și acoperite 

 

Tabelul 5.2. Nanoindentarea pentru Arboblend V2 Nature 

Nanoindentare pe granule brute și acoperite cu Ag pentru Arboblend V2 Nature 

Duritate (MPa)  Modul de elasticitate (GPa) 

Nr. 
Granule 

brute 

Granule acoperite cu 

Ag 
 No 

Granule 

brute 

Granule acoperite cu 

Ag 

Indent 

1 
252.81 135.54  Indent 1 4.57 

3.97 

Indent 

2 
322.18 212.97  Indent 2 5.68 

4.41 

Indent 

3 
254.62 149.56  Indent 3 4.98 

3.54 

Indent 

4 
275.56 191.47  Indent 4 4.94 

3.72 

Indent 

5 
230.19 172.11  Indent 5 4.56 

4.10 

Media 267.07 172.33  Media 4.94 3.95 

Dev St. 34.74 31.18  Dev St. 0.45 0.33 
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5.2. Cercetări experimentale privind studiul proprietăților mecanice pentru piesele 

injectate 

 

Tensile test  

Injectarea materialului bio-compozit de tip Arboblend V2 Nature + Ag a fost realizată conform 

planului experimental de cercetare factorială, utilizând metoda ANOVA și programul Minitab 

17. Epruvetele sunt dimensionate conform ISO 527: 2 (Tabelul 5.3). Experimentele au fost 

efectuate conform unui program factorial complet de tip 23 (8 experimente), în care factorii au 

fost temperatura de topire - Ttop [
oC], presiunea de injectare - Pinj [MPa] și timpul de răcire – tr 

[s] (tabelul 5.4). 

Tabel 5.3. Epruvetele cu dimensiuni 

conform standardului ISO 527: 2 

 

Unit Caracteristică 

Dimensiune 

admisă 

[mm] 

L 
lungimea 

totală 
≥150 

L0 

lungime a 

părții înguste 

paralele 

60±0,5 

L1 
lungime de 

referință 
≥60 

L2 

distanța 

inițială între 

cleme 

115±1 

g grosime 

2 to 6  

(4 pentru 

acest 

studiu) 

l1 
lățime la 

extremități 
20±0,2 

l2 
lățime a părții 

înguste 
10±0,2 

R raza ≥°0 

 

Pentru fiecare experiment s-au turnat prin injecție câte trei epruvete pentru a evidenția 

stabilitatea procesului prin calcularea mediei și dispersiei valorilor pentru fiecare set de valori 

ale parametrilor de intrare din planul experimental. 

Fiecare test a generat răspunsuri privind rezistența la tracțiune, σ [MPa], alungire, ε [mm] și 

modul de elasticitate, E [MPa] al materialului biodegradabil analizat, calculând pentru fiecare 

media și dispersia. 
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Tabelul 5.4. Rezultatele experimentale ale încercărilor la tracțiune pentru Arboblend V2 Nature 

+ Ag. 

Exp.   

Nr. 

Ttop 

[oC] 

Pinj 

[MPa] 

tr 

[s] 
Proba 

E 

    [MPa] 

σ max 

    [MPa] 

ε 

  [mm] 

1 155 80 15 

1 1528.49 10.60 0.78 

2 1665.99 13.58 1.91 

3 1503.48 13.63 1.24 

Media 1565.99 12.60 1.31 

DevSt 87.51 1.73 0.57 

2 155 80 30 

1 1665.23 3.62 0.61 

2 1448.76 6.87 0.54 

3 1591.63 10.05 0.75 

Media 1568.54 6.85 0.63 

DevSt 110.06 3.21 0.11 

3 155 100 15 

1 1559.25 10.72 0.76 

2 1796.10 8.33 0.64 

3 1868.31 4.76 0.38 

Media 1741.22 7.94 0.59 

DevSt 161.67 3.00 0.19 

4 155 100 30 

1 1609.34 4.99 0.50 

2 1554.45 10.64 0.83 

3 1706.16 7.32 0.64 

Media 1623.32 7.65 0.66 

DevSt 76.82 2.84 0.17 

5 165 80 15 

1 1543.24 9.74 0.86 

2 1693.66 9.08 0.71 

3 1539.41 8.34 0.74 

Media 1592.10 9.05 0.77 

DevSt 87.97 0.70 0.08 

6 165 80 30 

1 1533.91 9.41 0.82 

2 1610.29 10.93 0.90 

3 1746.09 10.66 0.97 

Media 1630.10 10.33 0.90 

DevSt 107.47 0.81 0.08 

7 165 100 15 

1 1687.92 6.02 0.51 

2 1819.94 13.25 1.07 

3 1886.14 11.61 0.90 

Media 1798.00 10.29 0.83 

DevSt 100.91 3.79 0.29 
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8 165 100 30 

1 1665.38 12.65 1.05 

2 1862.37 9.52 0.80 

3 1532.93 10.83 0.93 

Media 1686.89 11.00 0.93 

DevSt 165.77 1.57 0.12 

 

 

Figura 5.12. Curba de rezistență - alungire pentru Arboblend V2 Nature + Ag, Exp. Nr. 1 

 

Urmarind rezultatele experimentale s-a observat faptul ca cele mai bune rezultate, valorile cele 

mai mari ale rezistenței la tracțiune, σmax, au fost înregistrate in cadrul experimentului cu 

numarul 1, (12.60±1.73)MPa (figura 5.12). Valorile obținute sunt influențate de valorile 

parametrilor de proces utilizați: temperatura de topire - 155°C, presiunea de injectare - 80MPa 

și timpul de răcire - 15s. Parametrul procesului care pare să aibă o influență semnificativă 

asupra rezultatelor înregistrate este temperatura de topire. Analizând dispersia rezultatelor 

pentru cele trei probe testate, din cadrul celui mai bun experiment potrivit valorii inregistrate 

pentru rezistenta la tractiune se poate concluziona faptul că materialul Arboblend V2 Nature 

+Ag a inregistrat o dispersie scazuta a rezultatelor, aspect vizibil in figura 5.12. Privind forma 

curbei specifice incercarii la tractiune (rezistenta – elongatie) dar si valorilor scazute ale ε se 

poate afirma faptul ca ruperea a fost brusca iar comportamentul materialului este unul fragil. 

Fragilitatea acestuia a fost data de inglobarea stratului de nanoparticule de la suprafata 

granulelor in structura biopolimerica a materialului. Efectul inglobarii a fost unul negativ din 

punct de vedere a rezistentei la tractiune, deoarece nanoparticulele de argint au creat 

discontinuitati in structura polimerica care au condus la cedarea usoara a materialului sub 

actiunea sarcinilor progresive. 

Posibilitatea de substituire a polimerilor pe baza de resurse fosile nu face scopul acestui tip de 

incercare mecanica insa materialul compozit Arboblend V2 Nature +Ag poate inlocui din acest 

punct de vedere alte materiale plastice biodegradabile (pe baza de rezurse regenerabile) care 

insa nu prezinta caracteristici antimicrobiene precum acesta. 

 

Rezultate obținute pentru rezistenta la impact (Charpy) 

Determinarea rezistenței la șoc, prin metoda Charpy, a epruvetelor din Arboblend V2 Nature 

+ Ag, a fost realizată în conformitate cu standardul SR EN ISO 179, având ca scop observarea 

comportamentului la șoc a acestora. 
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Epruvetele au fost printate conform standardului mai sus menționat, cu dimensiunile 

următoare: lungime (L) = 80 ± 2mm, lățime (l) = 10 ± 0,2 mm, grosime (h) = 4 ± 0,2 mm 

Parametrii de testare utilizați la determinarea rezistenței la șoc a celor opt tipuri de materiale 

au fost: viteza de 2,9 m/s, greutatea ciocanului 1,189kg, energie 5J. Temperatura la care au fost 

realizate încercările a fost de 20°C. 

Rezulatele obținute sunt centralizate în tabelul 5.5 iar reprezentarea grafică a valorilor medii 

inregistrate pentru cele opt experimente este redata în figura 5.13. 

 

Tabel 5.5. Valorile rezistenței Charpy pentru probele injectate din Arboblend V2 Nature + 

Ag 

  
Experiment 

nr.  
1 2 3 4 5 6 7 8 

P
ro

b
a 

n
r.

  

1 2.1875 2 3.5 3.25 4.875 3.375 4 2.1875 

2 2.1875 2.625 3.6875 3.8125 1.75 3.75 3.0625 3 

3 2.1875 1.5625 4.0625 3.875 1.25 3.375 2.875 3.125 

Media [kJ/m2] 

             DevSt 

2.19 2.06 3.75 3.65 2.63 3.50 3.31 2.77 

0.00 0.53 0.29 0.34 1.96 0.22 0.60 0.51 

 

Cea mai bună valoare a rezistenței la șoc a fost înregistrate in cadrul experimentului cu 

numarul 3 (3.75 ± 0.29) kJ/m2, iar experimentul 1 a reliefat un comportament mult mai slab, 

valoare rezistentei la soc fiind cu aproape 1.5 kJ/m2 mai scazuta.  

Potrivit literaturii de specialitate, prezența ligninei și/sau fibrelor naturale vegetale 

(substanță care conferă duritate) scad rezistența la șoc a polimerilor/compozitelor, [53, 54]. 

Duritatea vâscoelastică se explică prin faptul că molecula de lignină este o moleculă 

complexă care este formată la rândul ei din alte trei molecule complexe și care, în funcție de 

o cauză externă deformatoare, încercă să scurteze legăturile chimice dintre acestea, în așa 

fel încât molecula de lignină să ocupe același volum. Un alt factor care a condus la obtinerea 

acestor valori scazute ale rezistentei la impact comparativ cu alte materiale plastice 

conventionale dar si cu alte materiale biodegradabile a fost prezenta particulelor de argint 

din structura biopolimerului care a slabit stabilitatea legaturilor moleculare ale acestuia. 

 



 
          Contribuții privind acoperirea materialelor biodegradabile cu nanoparticule 

61 

 

Figura 5.13. Rezultate la testul de impact 

Referitor la posibilitatea de inlocuire a materialelor polimerice, acest material compozit poate 

substitui doar alte materiale biodegradabile precum Arbofill Fichte si Arboform LV3 Nature 

(biopolimeri), [55, 56].  

 

Determinarea rezistenței la încovoiere a materialului Arboblend V2 Nature + Ag 

Pentru încercările la încovoiere realizate s-a folosit un sistem de încărcare în trei puncte, 

folosind  INSTRON 5587 - echipament adaptat pentru testarea la încovoiere. 

Dimensiunile probelor testate au fost in conformitate cu standardul ISO 178:2019, [57], 80mm 

lungime, 10mm lățime și 4mm grosime, testul a fost efectuat până în momentul cedării 

complete a probei. 

Testul a constat în pozitionarea unui specimen cu secțiune transversală dreptunghiulară 10x4,2 

[mm] pe două reazeme paralele de susținere Φ = 10 mm plasați la 60mm unul față de celălalt. 

Forța de încărcare este aplicată la mijlocul distanței dintre rolele de sprijin, proba fiind așezată 

pe latura de 10 [mm]. Testele la încovoiere au fost efectuate la temperatura camerei. Fortele de 

incarcatre au fost fosrte reduse.  

Tabelul 5.6 prezintă valorile medii ale celor trei probe testate din cadrul fiecărui experiment în 

parte. Datorită încorporării de nanoparticule în structura biopolimerului a Arboblend V2 

Nature, comportamentul materialului a devenit unul rigid, aspect reliefat de către curba 

rezistență la încovoiere – deplasare, figura 5.14, ruperea fiind brusca. De asemenea, 

nanoparticulele metalice au facut ca sarcina de încărcare suportată de către probele rectangulare 

să fie foarte scăzută, în medie 1,5N iar timpul de testare foarte scurt de doar câteva secunde 

(12s). 

 

Tabel 5.6. Rezultatele testării la încovoiere, Arboblend V2 Nature + Ag 

Nr. 

Exp. 

Ttop 

[oC] 

Pinj 

[MPa] 

tr 

[s] 

Deplasare 

εf 

[mm] 

Modul de 

elasticitate 

Ef 

[MPa] 

Rezistență la 

încovoiere 

f 

[MPa] 

1 155 80 15 4.04±0,43 1706.98±58.53 26.15±0,06 

2 155 80 30 3.90±0,24 1723.57±50.81 26.73±0,26 

3 155 100 15 3.60±0,06 1730.04±69.30 25.52±1,63 

4 155 100 30 3.86±0,63 1878.10±184.91 30.49±0,68 

5 165 80 15 3.38±0,34 1901.70±13.78 25.44±2,11 

6 165 80 30 3.44±0,10 1819.52±6.49 26.76±1,38 

7 165 100 15 3.30±0,24 1886.18±11.87 24.59±0,8! 

8 165 100 30 4.37±0,19 1799.43±2.18 32.95±0,48 

unde: Ttop –temperature de topire [⁰C], Pinj – presiunea de injectare [MPa], tr – timpul de 

răcire [s] 
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Cele mai bune rezultate ale rezistenței la încovoiere dar și a deplasarii au fost înregistrate în 

cadrul experimentului cu numarul 8, 32,95±0,48MPa respectiv 4,37±0,19mm. Un alt 

experiment cu rezultate apropiate de cele ale experimentului 8 au fost ale experimentului 4, f 

fiind mai scazut cu doar 2MPa. Valorile acestor parametrii de ieșire au fost influențate de către 

parametrii de injectare și anume de presiunea de injectare la nivelul doi de variație, 100MPa și 

timpul de răcire 30s. Presiunea mai mare a ajutat la compactarea mai bună a biopolimerului în 

matrița de injectare iar timpul de răcire mai îndelungat a permis o realizarea de legături 

intermoleculare mai strânse. 

Omogenitatea structurală a probelor și reproductibilitatea experimentală este evidențiată de 

către valorile foarte strânse obținute pentru fiecare probă în parte aspect vizibil în figura 5.14 

dar și în valorile deviațiile standard pentru fiecare experiment in parte, figurile 5.15-5.17 

corelate cu tabelul 5.6. 

 

Figura 5.14. Curba rezistență la încovoiere – deplasare, experimental numarul 8 

 

Rezultatele pentru cele opt experimente sunt destul de compacte, diferențele fiind mai mari 

doar pentru experimentele 8 și 4. Deviația standard cea mai ridicată este înregistrată de către 

experimentul 5, ±2,11MPa, ca efect al parametrilor tehnologici, care au acționat în mod învers 

decât in cazul experimentelor 8 si 4. Parametri de proces utilizați pentru injectarea pribelor au 

fost: presiune scăzută de injectare 80MPa, timp redus de răcire – 15s și temperatura de injectare 

de 165⁰C.  

Figurile 5.29, 5.30 și 5.31 redau valorile parametrilor de ieșire, deplasare, rezistență la 

încovoiere și modul de eleasticitate pentru toate cele opt experimente realizate, 
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Figura 5.15. Variația rezistenței la încovoiere în funcție de parametrii de proces 

 

 

Figura 5.16. Deplasari înregistrate în cazul celor 8 experimente ale planului factorial complet  
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Figura 5.17. Variația modulului de elasticitate în timpul variației parametrilor de injectare 

 

Dynamic Mechanical Analysis (DMA) 

În vederea obținerii de repere specifice analizei mecano-dinamice au fost debitate probe cu 

dimensiunile de (25x4x2)mm, dimensiuni standardizate de către producătorul aparatului DMA 

242 Artemis NETZSCH. Analiza mecanică în regim dinamic (DMA) a fost efectuată, cu 

ajutorul unui echipament DMA 242 Artemis NETZSCH, utilizând un suport de îndoire în trei 

puncte pentru caracterizarea comportamentului la încovoiere prin scanări de temperatură și 

măsurarea tensiunilor. Scanările de temperatură au fost efectuate între RT (temperatura 

camerei) și 373,15K (100°C) din trei în trei grade Kelvin, cu o forță dinamică de 5N, o 

deformare de 50μm și o frecvență de 1Hz. Diagramele DMA, înregistrate în timpul scanărilor 

de temperatură, afișează variațiile modulului de stocare (E') și frecarea internă (determinată ca 

raportul dintre modulul de pierdere și modul de stocare, tanδ=E"/E"), în timpul unui ciclu de 

încălzire. Comportamentul materialului compozit Arboblend V2 Nature +Ag in timpul analizei 

DMA poate fi observat in figura 5.18. 
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Figura 5.18. Termograma DMA înregistrată în timpul încălzirii 

compozitului Arboblend V2 Nature +Ag 

 

Analizând forma vârfului tanδ se observă că acesta este ceea ce înseamnă că trecerea dintr-o 

fază în alta nu s-a realizat brusc, fără ca nimic să o împiedice, acesta necomportandu-se ca un 

tot unitar. Acest aspect este confirmat și de panta pe care o are curba lui E' (modulul de stocare) 

la încălzire, aceasta fiind mai înclinată, denotând faptul că trecerea la starea vâscoasă a fost mai 

lentă. 

Valoarea amortizari de 0,6 inregistrată la temperatura de 65.9°C este una care denota 

comportamentul rigid al materialului. Acesta poate substitui din punct de vedere al valorii tanδ 

alte materiale biodegradabile precum Arboblend V2 Nature ranforsat cu Extrudr BDP Pearl 

(compozit biopolimeric), tanδ = 0.88, [2], PLA-MFC (celuloză fibrilată convențională) tanδ 

=0,44, PLA-MFLC (lemn de fag parțial lignificat și ulterior fibrilat) tanδ=0,53 și PLA-MFW 

(lemn microfibrilat) tanδ =0,33, [58].  

 

5.3. Cercetări experimentale privind analiza calorimetrică pentru piesele obținute prin 

injectare 

 

Analiza calorimetrică (DSC) 

Echipamentul utilizat a fost calorimetru de scanare diferențială NETZSCH de tip DSC 200 F3 

Maya, sensibilitate mai mica de 1W, precizie termică de 0,1K și precizie de entalpie mai mica 

de 1%. Dispozitivul a fost calibrat conform standardelor Bi(bismut), In(indiu), Sn(staniu) și 

Zn(zinc). Scanările temice au fost realizate pentru intervalul cuprins între (30 – 200)°C, rata de 

încălzire - 10K/min, în atmosferă cu protecție de argon (Ar), analiza termică s-a încheiat înainte 

ca probele din aceste materiale să înceapă a se deteriora. Pentru determinarea temperaturilor de 

transformare a fost utilizata metoda tangentei, cu ajutorul programului Proteus. Temperaturile 
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au fost determinate unde a avut loc jumătatea transformării (T50), precum și cantitatea de 

căldură disipată/absorbită. Pentru determinarea ariei au fost trasate lini de baza rectilinii.  

Analiza calorimetrica a fost realizată in vederea stabilirii transformarilor ce au loc in timpul 

incalzirii probelor. Probele au fost pe două tipuri, probe sub formă de granula acoperită cu 

nanoparticule de argint (Arboblend V2 Nature + Ag) si proba taiata din epruveta/reper obținut 

prin injectare în matriță din granule acoperite cu pulbere de argint. Dimensiunea probelor a fost 

de pana la 5mm iar masa/greutatea acestora mai mica de 50mg - pentru granula 6.2 mg iar 

pentru proba injectata 26.0 mg.  

În figura 5.19 poate fi observata suprapunerea grafica pentru cele trei transformari de faza care 

au loc in timpul incalzirii probelor: granulei de Arboblend V2 Nature acoperita cu 

nanoparticule de argint și probei injectate din Arboblend V2 Nature ranforsat/acoperita cu 

nanoparticule de argint. Suprapunerea a avut ca scop evidențierea influenței procesului 

tehnologic de injectare, prin topirea granulelor acoperite cu Ag, asupra comportamentului, 

tranzițiilor termice al probei injectate. 

 

 

Transformare monotropică tip solid-solid 

 

Cristalizarea/reorganizarea ligninei 
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Figura 5.19. Evidentierea comportamnetelor termice ale probelor testate: verde (1)– proba 

injectata din Arboblend V2 Nature ranforsat cu nanoparticule de argint; albastru (2) – granula 

acoperita cu nanoparticule de argint 

 

Tabelul 5.7. Rezumatul evaluării datelor cu ajutorul software-ul Proteus pentru probele 

caracterizate din punct de vedere calorimetric 

                    

Sample of 

Arboblend 

V2 Nature 

+ Ag 

obtained by 

injection 

modlding 

     

Transformation 

Ts 

[oC] 

T50 

[oC] 

Tf 

[oC] 

ΔH/m 

[kJ / kg] 

I 60.1 63.4 67.5 -4.40 

II 81.4 86.6 93.4 24.26 

III 164.3 169.4 175.5 -54.62 

Granule of 

Arboblend 

V2 Nature 

+ Ag 

obtained 

through 

PVD 

I 66.4 70.2 74.6 -12.68 

II 86.9 93.6 100.5 22.35 

III 

162.3 174.2 179.6 -37.1 

 

Temperaturile critice a celor trei transformari, Ts – strating temperature, T50 – middle 

temperature and Tf – finish temperature, au fost determinate prin utilizarea metodei tengentei 

iar cantitatea de caldura disipata/absorbita prin intermediul unei linear baseline (also shown in 

figure 5.19).                   

Atât figura 5.19 cât și tabelul 5.7 au evidentiat deplasari la temperaturi mai scazute pentru 

proba injectata din material compozit Arboblend V2 Nature + Ag. Datorita faptului ca exista o 

diferenta mare intre masa celor doua probe, cantitatile de caldura disipata sau absorbita (ΔH/m) 

Temperatura de topire  
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nu pot fi considerata/tratata ca avand o importanta semnificativa, observandu-se ca proba cu 

masa mai mica a reliefat vârfuri mai mari. 

Pentru granula din Arboblend V2 Nature acoperita cu nanopulbere de argint curba DSC a - 

prima transformare (I) endoterma atinge valoarea maxima la temperatura de 63.4°C, pentru 

granula de material biopolimeric acoperita cu nanoparticule de Ag, iar la temperatura de 70.2°C 

pentru prbna injectata din granula acoperita cu nanoparticule de Ag. Se observa ca odata cu 

supunerea granulelor acoperite la o noua incalzire, datorata injectarii acestora in matrita, 

temperatura de transformare scade cu 7°C, scadere care poate fi pusa pe seama inglobarii 

nanoparticulelor de argint in structura Arboblend V2 Nature, dar si supunerii la o noua incalzire 

a materialului, care tinde treptat, in cazul incalzirilor repetate sa cedeze structural, [3, 59]. 

Potrivit producatorilor materialul poate fi reutilizat de cateva ori fara a-si pierde din 

caracteristici. Insa, asa cum se cunoaste deja, proprietatile unui material termoplastic sunt 

strans legate de comportarea termica a acestuia, supunerea la incalziri consecutive deteriorand 

progresiv structura acestuia si implicit proprietatile, fie ele mecanice, fizice sau chimice. 

Transformarea are loc cu consum mic de caldura si poate fi asociata unei transformari lente, 

monotropice de tip solid-solid (α’) a unor cristale metastabile, [60], care are loc cu absorbtie 

redus de caldura, -4.40kJ / kg – granula acoperita si -12.68 kJ / kg in cazul propei injectate. 

Variatia de caldura absorbita vine din diferenta masica a probelor analizate;                                                                        

 The variation of absorbed heat comes from the mass difference of the analyzed samples. 

- Transformarea exoterma (II) are loc la temperatura de 93.6°C pentru granula acoperita cu Ag 

si la 86.6°C pentru proba din granula acoperita cu Ag. Varful evidentiat corespunde cristalizării 

materialului sau poate fi asociat cu reorganizarea reticulara a ligninei care se regaseste in 

structura materialului biopolimeric Arboblend V2 Nature, [1];  

- Transformarea endoterma III are loc cu absorbtia une cantitati considerabile de caldura, in 

cazul ambelor probe analizate si seste asociata topirii probelor. Temperaturile la care aceasta 

apare sunt 169.4°C si 174.2°C. 

Analiza termo-gravimetrică  

Curbele termogravimetrice (TG), termogravimetrice derivate (DTG) şi termice diferenţiale au 

fost înregistrate cu un echipament Mettler Toledo TGA/SDTA 851. Masa probelor supuse 

descompunerii termice a fost curprinsă între 2.9 şi 3.9 mg. S-a lucrat în atmosferă de aer cu 

debitul de 20 cm3/min. Studiul a fost realizat în intervalul de temperatură 25-700C şi viteza 

de încălzire de 10C/min. 

Principalele caracteristici termogravimetrice obţinute sunt prezentate în tabelul 5.8. 

 

Tabelul 5.8. Caracteristici termogravimetice 

Sample Stage Tonset Tpeak Tendset W% Caracteristica 

DTA 

Residue 

I 291 346 371 84.98 exo 3.81 
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Sample of 

Arboblend V2 

Nature + Ag 

obtained by 

injection molding 

II 413 424 442 11.21 

exo 

Granule of 

Arboblend V2 

Nature + Ag 

obtained through 

PVD 

I 295 348 371 87.57 exo 

1.82 
II 410 422 433 10.61 

exo 

 

Tonset – temperatura la care începe degradarea termică în fiecare etapă, Tendset – temperatura 

la care se termină degradarea termică în fiecare etapă, Tpeak – temperatura la care viteza de 

degradare din fiecare etapă este maximă, W% pierderea procentuală de masă din fiecare etapă, 

reziduu – cantitatea de probă degradată ce rămâne la temperatură mai mare de 700°C. 

Per ansamblu pentru cele doua probe analizate descompunerea termică a avut loc în două etape, 

cu un procent de pierdere de masă mai mare în prima etapă, în intervalul de temperatură 281 - 

371°C. Principalele caracteristici termogravimetrice au valori apropiate şi indică, de asemenea, 

faptul că cele două procese sunt endoterme. Variaţii mai mari apar pentru cantitatea de reziduu 

obţinută la temperatura de 700°C. 

Figurile 5.20 și 5.21 prezinta graficele rezultate in urma analizei termografivetrice a granulei 

de argint acoperite cu nanopulbere de Ag si a probei ingectate din granule acoperite Analiza 

termogravimetrica a fost realizata pe ambele tipuri de probe, granula acoperita si proba injectata 

pentru a sesiza diferenta de comportament a acestora. 
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Figura 5.20. TGA pentru proba injectată din granule acoperite cu Ag 

 

Pentru fiecare proba analizată în parte transformările suferite sunt după cum urmează:

                                              

Figura 5.21. TGA pentru granule acoperite 
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Proba injectată din granule de Arboblend V2 Nature acoperite cu argint, figura 5.20, prezinta 

două etape de descopunere a acesteia, prima la temperatura de 346°C cu pierdere mare de masa 

in procend de 84.98% care este asociata cu carboniozarea constituentului de baza a 

materialului, lignina sau PLA, iar a doua etapa la temperatura de 424°C cu pierdere de masa in 

procent de 11.21% care constitue degradarea unui al doilea component al materialului, probabil 

un material aditiv de tip rasina, ceara. 

-masa reziduală regăsită la temperatura de 700°C, de 3.81% este in mare parte datorata 

prezentei unor legaturi microstructurale ale constituentilor de baza (lingnina si PLA) care au 

rezistat pana la ceasta temperatura. Cel mai probabil un procent foarte mic din aceasta masa 

reziduala poate fi atribuita particulelor de argint care nici macar nu au atins inca punctul de 

topire (961,8°C). 

Granula din Arboblend V2 Nature acoperita cu nanoparticule de argint s-a descompus de 

asemenea in doua etape, prima la 348°C cu pierdere masica de 87.57% si a doua la temperatura 

de 422°C cu pierdere de 10.61%. Reziduu de la sfarsitul analizei TGA a fost de 1.82 si este 

datorat legaturilor de lignina care au rezistat pana la aceasta temperatură dar si nanoparticulelor 

de argint. 

Diferenta de reziduu dintre proba injectată si granula acoperită, este de 2%, cel mai probabil 

aceasta apare datorita amestecului legaturilor polimerice cu nanoparticulele de argint, formand 

astfel un compus polimeric usor mai rezistent la degradare. Granula de Arboblend V2 Nature 

acoperita cu argint formand legaturi doar la interfata dintre acestea, a putut sa se comporte in 

timpul incalzirii aproximativ la fel ca biopolimerul neacoperit. 

 

5.4. Cercetări experimentale privind analiza structurii și morfologiei probelor injectate 

din Arboblend V2 Nature cu nanoparticule de argint 

 

Pentru analiza suprafeței și secțiunii probelor, s-au realizat hărți micrografice ale probelor: 

granule nano-acoperite cu argint Arboblend V2 Nature și proba injectată din granule nano-

acoperite cu argint Arboblend V2 Nature. 

Microscopie prin scanare electronica (SEM)  

Analiza SEM a fost efectuata atat pe suptafata probei injectate in matrita cat si in sectiunea 

acesteia, pentru a demonstra omogenitatea structurala a probelor obținute prin injectare. În 

figura 5.22(a) este prezentată analiza de suprafață a probelor injectate unde poate fi observata 

distribuția relativ uniforma a nanoparticulelor de argint, orientarea acestora fiind strans 

influențată de direcția/modul de injectare al granulelor acoperite cu argint in matriță. Injectarea 

s-a realizat tip film, la 90° pe lungimea probei.  

Structura in secțiune a probei, figura 5.22(b), relevă o distribuție spațială uniformă a 

nanoparticulelor, însa pot fi observate și discontinuități în structura internă a probei și anume 

grupări a nanoparticulelor care sunt marginite de structuri polimerice, ceea ce înseamna că 

polimerul de baza nu a permis formarea de legături chimice cu argintul. 
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1000X 5000X 

a) pe suprafata probei injectate 

  

2000X 5000X 

b) in sectiunea probei injectate 

Fig.5.22. Analiza SEM a probei injectate din Arboblend V2 Nature +Ag 

 

Spectroscopie de raze X cu Dispersie de Energie – EDX  

Figura 5.23 prezintă rezultatele obținute în urma Spectroscopiei de raze X cu Dispersie de 

Energie (EDX) care oferă informații referitoare la procentul masic și atomic al elementele 

chimice ce se regăsesc în compoziția chimică a probei injectate din Arboblend V2 Nature +Ag. 

Potrivit rezultatelor obținute din această analiză, s-au distins ca elemente constitutive 

dominante elementele de carbon și oxigen (în procente atomice și masice) și se găsesc în 

proporții aproximativ egale, C – 47.95%%, O - 51.9%. Prezența lor într-o cantitate atât de mare 

confirmă gradul ridicat de biodegradare, deoarece conțin elemente chimice care se regăsesc din 

abundență în structura chimică a plantelor, sub diferite tipuri de legături oxigen-carbon 

(specifice pentru celuloză, hemiceluloză, lignină, derivați ai ligninei și nu numai). De 



 
          Contribuții privind acoperirea materialelor biodegradabile cu nanoparticule 

73 

 

asemenea, in compozitia materialului se regaseste si o cantitate foarte redusa de argint (Ag) de 

0,14%. 

 

Figura 5.23. Analiza spectroscopică EDX pentru proba injectata din Arboblend V2 Nature 

+Ag 

 

Analiza de difracție cu raze X - (XRD) 

Analiza de difracție cu raze X (XRD) utilizată pentru a caracteriza cristalinitatea de fază a 

materialului compozit Arboblend V2 Nature+Ag. Aceasta analiza a fost realizata pentru a 

studia structura probelor, pentru a identifica posibilele faze cristaline prezente în probele 

analizate și pe baza acestora sa se obtina informații referitoare la compoziția chimică a acestora. 

Identificarea fazelor se realizează prin compararea datelor obținute cu cele din bazele de date 

de referință. Intrucat analiza XRD pentru materialul Arboblend V2 Nature a fost studiata deja 

in prealabil de catre echipa de cercetare si a reiesit o structura semicristalina a acestuia (figura 

5.24) cu urmatoarele varfuri predominante: 

- la un unghi de 16.24° cu intensitate de 17163.61 apare o cristalizare care potrivit literaturii de 

specialitate poate fi asociat prezentei in compozitie a acidului polilactic - (C3H4O2)n (PLA), 

[61-63], prezenta ce nu surprinde întrucat producatorii indica ca posibil constituent acest 

polimer; 

- al doilea varf majoritar apare la un unghi de 13,43 cu intensitate de 4685.61 care corespunde 

cristalizarii lactonei, [64]; 

- un alt varf important a fost identificat la 17.84° și care ar putea corespunde fluorurei de 

poliviniliden, [65, 66]; 

- varful numarul patru este la un unghi de 24.80° si cu intensitate a difracției de doar 973.17 

corespunde zonei de cristalizare a celulozei, rezultate similare fiind obținute și de autorii 

lucrărilor [146, 147]. 
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Figura 5.24. Analiza XRD a probei neacoperite de Arboblend V2 Nature 

 

Pentru identificarea argintului din proba injectata din Arboblend V2 Nature pentru analiza 

structurala valoare unghiului 2teta a fost masurata doar pentru valori peste 30°, deoarece 

potrivit literaturii de specialitate sub acest unghi nu sunt vizibile cristalizari ale argintului. 

Figura 5.25 prezintă analiza XRD a probei injectate din granule acoperite cu nanoparticule de 

argint in pot fi identificate mai multe varfuri care potrivit literaturii de specialitate corespund 

zonei de cristalizare a argintului. Varful predominant este inregistrat la un unghi de 76.71°, 

urmat ca intensitate de varful de la 37.81° si varful de la 43.95° [69]. Prezenta acestor varfuri 

specifice cristalizarii argintului certifica inglobarea acestuia in structura biopolimerică. 

 
Figura 5.25. Analiza XRD pentru proba injectată din Arboblend V2 Nature + Ag 
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5.5. Testarea pieselor obținute prin turnare prin comprimare a granulelor nano-acoperite 

cu argint Arboblend V2 Nature  

 

Test de permeabilitate la oxigen - OTR Measurements  

Testele de permeabilitate au fost făcute pentru probele acoperite și neacoperite. Fiind diferită 

în grosime, eficiența barierei poate fi măsurată prin inversarea produsului între OTR și 

grosimea medie. O creștere de peste 11% a barierei pasive la oxigen a fost măsurată datorită 

prezenței particulelor de argint. 

 

Figura 5.26. Permeabilitmetru pentru măsurători OTR 

 

Tabel 5.9. Parametrii de măsurare OTR  

 Proba 1 

Film obținut din granule brute 

Arboblend V2 Nature 

Proba 2 

Film obținut din granule Arboblend V2 

Nature acoperite cu Ag 

Suprafață 50 [cm²] 50 [cm²] 

Grosimea 

medie 

187 [µm] 245 [µm] 

Temperatura 

de testare 

23.00 [°C] 23.00[°C] 

Umiditate 

relativă 

50.00 [%] 50.00 [%] 

Timp de 

condiționare 

19 [h] 25 [h] 

Măsurarea 

timpului 

2[h] 13[m] 3[h] 2[m] 

OTR 110.775 [cm³/ (m² · 24h)] 75.164 [cm³/ (m² · 24h)] 

Eficiența 

barierei 

4.8274 (10^5/OTR*t) 5.4303 (10^5/OTR*t) 
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Măsurători 

OTR  

  

 

Măsurarea unghiului de contact 

A fost selectat un tensiometru optic Attention® Theta (T200) pentru a evalua măsurătorile 

unghiului de contact folosind apă distilată. Testele au fost efectuate la temperatura camerei 

(20°C) și pentru fiecare probă au fost colectate în medie 10 măsurători în locații diferite. 

Picături de 3 μl au fost distribuite automat pe diferite suprafețe ale celor două probe: Arboblend 

V2 Nature brut și Arboblend V2 Nature cu nanoparticule de argint. Timpul de contact al 

picăturii pe suprafață a fost fixat la 30 de secunde. 

 
Figura 5.27. Răspândirea picăturilor de apă 

 

CA dreapta, stânga și medie au fost evaluate pentru fiecare măsură. În special, au fost analizate 

valorile medii ale CA la 10s de la depunerea picăturii (Tabelul 5.10). Rezultatele au arătat o 

mică creștere a CA pentru materialul cu nanoparticule de Ag (Figura 5.28). 

 

Figura 5.28. a) CA for raw Arboblend V2 Nature, b) CA for Arboblend V2 Nature with silver 

nanoparticles 
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Tabel 5.10. Valori medii CA la 10 secunde de la depunerea picăturii (CA a: valoare medie, Δ: 

abaterea standard) 

 CA – Media (la 10s)   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAa Δ 

Bru

t 
90 94.0

3 

86.0

5 

86.0

5 

90.0

4 

86.1

6 

85.1

5 

88.0

7 

87.0

9 

84.6

6 

87.7

3 

2.88

5 
+Ag 97.0

5 

91.7

1 

86.6

2 

92.2

2 

96.0

2 

89.0

4 

90.3

3 

92.7

7 

95.7

8 

98.4

5 

92.9

9 

3.78

3 
 

 

 
Figura 5.29. Valorile CA la 10 secunde de la depunerea picăturii 

 

5.7. Concluzii 

 

În acest capitol, s-au obținut rezultate cu privire la proprietățile mecanice ale granulelor 

Arboblend V2 Nature acoperite cu nanoparticule de argint și folosind probe din piese 

injectate. De asemenea, a fost efectuată o caracterizare termică a probelor folosind analize 

DSC și TGA. Comportamentul termic al probelor analizate a evidențiat stabilitatea structurală 

și morfologică până la temperaturi de 200°C. S-au obținut rezultate importante pe peliculele 

subțiri din acest material care au o flexibilitate ridicată. Analizele structurale au arătat o 

distribuție uniformă a nanoparticulelor de argint. 

  



 
          Contribuții privind acoperirea materialelor biodegradabile cu nanoparticule 

78 

 

Capitolul 6 

CONTRIBUȚII PRIVIND ACȚIUNEA ANTIBACTERIANĂ A 

PROBELOR ACOPERITE CU AgNPs 

 

6.1. Studiu antibacterian folosind bacteriile Staphylococcus aureus și Streptococcus 

pyogenes 

 

6.1.1. Material biologic 

În experimentele realizate s-au utilizat două specii de bacterii şi anume Staphylococcus aureus 

(figure 6.1.) şi Streptococcus pyogenes (figure 6.2), aflate în colecţia Laboratorului de 

microbiologie, Dep. de Ingineria şi Managementul Mediului al FICPM. 

 

Figura 6.1. Aspect microscopic al bacteriei Staphylococcus aureus 

(preparat efectuat prin coloraţia Gram) 

 

Figura 6.2. Figura 32 - Aspect microscopic al bacteriei Streptococcus pyogenes 

(preparat efectuat prin coloraţia Gram) 

 

S-a utilizat metoda cultivării submerse, care constă în punerea în contact a probelor de testat 

cu microorganismele test prin cultivare în mediu de cultură lichid în condiţii de aerare şi agitare, 

timp de 72 de ore. 
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6.1.2. Reactivarea speciilor bacteriene 

Reactivarea speciilor bacteriene (S. pyogenes şi S. aureus) pe mediu Eugon Agar (LAB525)  

cu următoarea compoziţie (g/L):  Table 6.1, figure 6.3.  

  

Tabel 6.1. Compoziție pentru reactivarea speciilor bacteriene 

Ingrediente g/L 

Triptoză 15,0 

Peptonă din soia 5,0 

Dextroză 5,5 

L-cisteină 0,7 

Clorură de sodiu 4,0 

Sulfit de sodiu 0,2 

Agar 15,0 

 

 

Figura 6.3. Reactivarea culturilor bacteriene (S. pyogenes and S. aureus) 

 

Se divolvă ingredientele în 1000 mL apă distilată, se sterilizează prin autoclavare la 1210C, 

timp de 15 minute. pH-ul este de 7,0±0,2. Mediul se repartizează în plăci Petri, iar după 

solidificare, se însămânţează cu tulpinile bacteriene. Dezvoltarea bacteriilor are loc la 

temperatura de 37°C, timp de 20 ore, pentru obţinerea de culturi tinere, în fază exponenţială de 

creştere. 

Rezultatele obținute în urma acestui experiment sunt reprezentate în figurile 6.4 și 6.5.

 

Figura 6.4. Numărul de UFC/ml rezultat  prin cultivarea submersă a bacteriei  Staphylococcu 

aureus ( control şi probă) 

Din imaginea de mai sus se desprind următoarele: 
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- specia bacteriană (S. aureus) s-a dezvoltat foarte bine în control, obţinându-se 9 x 107 UFC/ml, 

o creştere semnificativă faţă de numărul de UFC/mL introdus iniţial în experiment (5 x 105 

UFC/mL); 

- în proba cu plăcuţe acoperite cu ioni de argint  constatăm o inhibare a dezvoltării bacteriei  

numărul  de colonii ce a putut fi numărat fiind la diluţia 105 (7 x 105 UFC/mL). La diluţiile 106 

– 108  nu s-a dezvoltat nici o colonie pe suprafaţa mediului de cultură. Constatăm totuşi, o 

uşoară creştere numerică faţă de cantitatea de celule introdusă în experiment, care probabil se 

datorează fazei iniţiale de dezvoltare, până la difuzia ionilor de argint în mediu de cultură. 

 

Figura 6.5. Numărul de UFC/ml rezultat  prin cultivarea submersă a bacteriei  Streptococcus 

pyogenes ( control şi probă) 

 

Din imaginile din figura 4 se observă următoarele aspecte: 

- numărul de colonii în control este de 12 x 107 CFU/mL, în timp ce în probă s-au înregistrat 

doar 5 x 105 CFU/mL. O inhibare destul de accentuată a masei celulare a avut loc în prezenţa 

probelor placate cu argint. Mentionăm că în cazul controlului dar şi a probei la diluţia de 108, 

nu s-au observat colonii pe suprafaţa mediului de cultură. 

 

6.2. Concluzii 

 

Probele obținute prin injectare din granule naturale de arboblend V2 acoperite cu nanoparticule 

de argint au prezentat proprietăți antibacteriene, concluzii rezultate din studiul efectuat prin 

atac cu cele două bacterii și anume Staphylococcus aureus și Streptococcus pyogenes. Astfel, 

materialul obținut poate fi folosit pentru a obține diverse produse din industria alimentară. Mai 

mult, probele testate au acțiune antibacteriană, ducând la inhibarea dezvoltării tulpinilor testate. 
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Capitolul 7 

CONCLUZII GENERALE. CONTRIBUȚII ORIGINALE. DIRECȚII 

VIITOARE DE CERCETARE 

 

7.1. Concluzii generale 

 

Cercetarea experimentală a utilizat trei procese de fabricație, în ordinea utilizării lor, acoperirea 

cu particule de argint prin procesul PVD, injecția granulelor acoperite și turnarea prin 

comprimare a granulelor Arboblend V2 Nature din nano-acoperite cu argint. Depunerea fizică 

prin vapori (PVD), constă într-o varietate de metode de depunere în vid pentru a produce 

pelicule subțiri și acoperiri. Acest proces se caracterizează prin faptul că materialul trece de la 

o fază condensată la o fază de vapori și apoi înapoi la o fază condensată cu film subțire. Este 

important să subliniem că cele mai frecvente procese PVD sunt pulverizarea și evaporarea. 

Turnarea prin injecție este un proces de producție în masă și este foarte potrivită pentru 

producția cu volum mare. Principalul avantaj al procesului de turnare prin injecție constă în 

obținerea produselor în detalii complexe și complexe care altfel ar fi dificil de realizat. Turnarea 

prin compresie este o tehnică în care un material este introdus într-o cavitate deschisă formată 

din mucegai. Matrița va fi închisă cu un dop superior și comprimată cu prese hidraulice mari, 

astfel încât materialul să intre în contact cu toate zonele matriței. În prezent, la nivel mondial, 

problema înlocuirii materialelor plastice convenționale, obținute din resurse petroliere, cu 

materiale biodegradabile, vizează respectiv să obțină o gamă largă de produse din materiale 

biodegradabile. 

Cercetările din cadrul tezei de doctorat au fost orientate spre studiul proprietăților părților 

obținute prin injectare din granule Arboblend V2 Nature acoperite cu nanoparticule de argint. 

Acest material poate fi prelucrat prin turnare prin injecție și presare ca materialele termoplastice 

convenționale. Starea actuală a tezei a arătat că nu există cercetări privind obținerea de probe 

din Arboblend V2 Nature acoperite cu nanoparticule de argint. 

Principalele concluzii privind rezultatele experimentale obținute pentru materialul studiat sunt 

următoarele: 

-pentru a obține repere cu proprietăți antibacteriene, granulele Arboblend V2 Nature au fost 

acoperite cu nanoparticule de argint prin procesul de depunere fizică din fază de vapori din 

cadrul universității “Tor Vergata” din Roma; 

-injectarea granulelor acoperite în vederea obținerii epruvetelor pentru încercările mecanice a 

fost efectuată la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Laboratorul de Mecanică 

Fină și Nanotehnologii; 

-studiul proprietăților s-a făcut atât la nivelul granulelor acoperite, cât și la nivelul probei 

injectate; 

-proprietățile mecanice studiate au arătat o creștere semnificativă a rezistenței la impact pentru 

epruvetele obtinute prin injectie din granulele acoperite cu argint, comparativ cu materialul de 

baza injectat; 
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-proprietățile termice studiate au fost adecvate recomandând materialul obținut în diverse 

aplicații; 

- s-au obținut pelicule subțiri flexibile prin presare în matriță; 

-proprietățile antibacteriene obținute pentru piesele injectate demonstrează că acest material 

poate fi utilizat în diverse industrii, cum ar fi industria alimentară.   

 

7.2.  Contribuții originale  

 

Având în vedere atât obiectivele stabilite, cât și rezultatele obținute în timpul elaborării tezei 

de doctorat, contribuțiile personale sunt, după cum urmează: 

 

Contribuții teoretice 

-Efectuarea unui studiu bibliografic privind stadiul actual al cercetărilor în domeniul acoperirii 

materialelor plastice cu nanoparticule de argint; 

-Stabilirea metodologiei și a planului experimental în vederea obținerii probelor din natura 

Arboblend V2 acoperite cu nanoparticule de argint; 

-Proiectarea matritei pentru obtinerea prin injectie a pieselor din Arboblend V2 Nature 

acoperite cu nanoparticule de argint; 

-Analiza sistemică a procesului de acoperire PVD cu nanoparticule de argint. 

Contribuții experimentale 

În cazul granulelor: 

-Caracterizarea și analiza termică a granulelor de Arboblend V2 acoperite cu argint: analiza 

DSC, degradarea în cuptor la 500°C a granulelor de Arboblend V2 Nature în stare 

brută/acoperită; 

-Morfologia suprafeței microscopiei electronice cu scanare (SEM); 

-Analiza spectroscopiei fotoemisiilor cu raze X (XPS); 

-Nanoindentarea suprafeței pentru granule brute/acoperite cu Ag: duritate și modul de 

elsticitate; 

-Nanoindentarea pe granule sub forță de 500μm. 

In cazul reperelor injectate: 

-caracterizarea reperelor din punct de vedere a proprietăților mecanice (încercarea la tracțiune, 

rezistența la impact (Charpy), rezistența la încovoiere; analiza mecanică dinamică (DMA)); 

-caracterizarea reperelor din punct de vedere termic (calorimetrie de scanare diferențială 

(DSC), analiza termogravimetrica (TGA)); 

-caracterizarea reperelor din punct de vedere a structurii și morfologiei (analiza cu raze X 

dispersive a energiei – EDX, analiza difracției cu raze X - (XRD)); 

-obținerea de filme subțiri folosind turnarea prin presare în matriță și caracterizarea acestora 

din punct de vedere a permeabilității la oxigen (OTR) și a unghiului de contact; 

-studiul antibacterian al probelor de Arboblend V2 Nature acopritea cu nanoparticule de argint. 
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7.3.  Direcții viitoare de cercetare 

 

Necesitatea urgentă de a înlocui produsele din plastic cu cele ale materialelor biodegradabile 

înseamnă, de asemenea, o bună cunoaștere a prelucrabilității acestor materiale prin diferite 

procese de fabricație. 

Cercetările experimentale efectuate în cadrul tezei de doctorat intitulate „Contribuții privind 

acoperirea materialelor biodegradabile cu nanoparticule” și rezultatele obținute după 

interpretarea lor au contribuit la evidențierea următoarelor direcții viitoare de cercetare: 

-simularea procesului de turnare prin injecție pentru a permite analiza stării de solicitări și 

deformări care pot apărea în timpul procesului; 

-simularea procesului de acoperire PVD care ar permite analiza cantității optime de 

nanoparticule de argint utilizate pentru a obține o acoperire uniformă; 

-optimizarea parametrilor procesului de acoperire a nanoparticulelor prin PVD utilizând rețele 

neuronale artificiale; 

-cercetări experimentale privind posibilitatea utilizării altor nanoparticule cu proprietăți 

antibacteriene; 

-cercetări experimentale privind aplicarea procesului de acoperire pe alte materiale 

biodegradabile. 
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