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Capitolul 1. 

INTRODUCERE 
 

 

1.1. Importanța domeniului abordat 
Polimerii sunt considerați cea mai importantă descoperire a secolului XX, iar apariţia lor a 

influențat radical lumea înconjurătoare. Polimerii au început să fie folosiți ca urmare a avantajelor 

oferite: o bună rezistență mecanică, rezistență chimică, rezistență împotriva razelor UV, densitate mică, 

flexibilitate, costurilor mici de fabricație și datorită accesibilității metodelor de sinteză (Saba și Jawaid, 

2018). 

Unul din cei mai utilizaţi polimeri termoplastici este Acrilonitril Butadien Stiren (ABS), care 

este folosit pe scară largă ca polimer de sine stătător, dar și în combinație cu alți polimeri compatibili. 

ABS-ul este un polimer amorf rezultat prin polimerizarea a trei monomeri: monomerul de acrilonitril, 

monomerul de butadien și monomerul de stiren. Materialul rezultat oferă un echilibru perfect între 

proprietățile sale reologice, cele de impact și de rezistență la căldură (Sharma și colab., 2020).  

Multe aspecte privind proprietățile polimerilor, printre care și creşterea caracterului ignifug al 

polimerului reprezintă o mare provocare pentru mediul academic. Ignifugarea polimerilor va avea ca 

rezultat folosirea acestora într-o gamă mult mai variată de electronice, înlocuind cu succes părţile 

metalice și eliminând astfel o parte din dezavantajele carcaselor metalice (de exemplu: greutatea mare, 

conductivitatea electrică și termică mare, etc).  

Montmorilonitul este una din cele mai utilizate argile datorită densității nanostraturilor de 

silicat și datorită compatibilității acestuia cu polimerii. În ultimul timp o atenție tot mai mare din partea 

mediului academic și a companiilor este îndreptată asupra montmorilonitului modificat organic prin 

schimb de ioni cu o sare cuaternară, care oferă proprietăţi ignifuge superioare datorită dispersiei mult 

mai bune a montmorilonitului în matricea polimerică (Bardziński, 2014). 

Pe de altă parte, elementele nocive în cazul producerii unui incendiu, sunt constituite de 

emisiile de căldură, fum și gaze fierbinţi. Acest fapt este demonstrat de numărul mult mai mare de 

persoane decedate din cauza intoxicării cu fum, CO, CO2 sau alte gaze toxice, față de persoanele 

decedate din cauza arsurilor (Stec, 2017). 

 

1.2. Obiectivele generale ale tezei 
Tema abordată în cadrul tezei de doctorat a fost aleasă în urma cercetării literaturii de 

specialitate din domeniul materialelor compozite rezistente la foc. De asemenea, tema reprezintă un 

domeniu aflat la început de drum în cercetarea din România, iar obiectivul general al tezei de doctorat 

este dezvoltarea unor noi materiale pe bază de ABS reciclat (reABS) cu proprietăţi ignifuge superioare, 

fără afectarea proprietăţilor mecanice intrinseci ale ABS-ului reciclat.  

Pe scurt, scopul tezei de doctorat este realizarea unor noi materiale nanocompozite rezistente 

la foc cu aplicații în domeniul aparaturii electronice și electrocasnice.  

Scopul principal al cercetărilor efectuate în cadrul tezei de doctorat este de a obține un 

polimer ignifug care poate fi folosit pe scară largă în domeniul electronicelor și electrocasnicelor, prin 

introducerea unei nanoargile și a unor substanțe chimice ignifuge. 

Analiza stadiului actual al cercetărilor în domeniul abordat a evidenţiat utilizarea pe scară largă 

a ABS-ului ca material de bază, dar cercetările efectuate de Prashant și colab. (Prashant și colab., 2016) 

au evidențiat că adaosul de argilă nu este suficient pentru a obține o reducere majoră a combustibilității 

acestui polimer. Totodată, pentru ca materialul rezultat să fie ignifug este necesar un adaos de substanțe 

chimice ignifuge într-un procent foarte mare, de aproximativ 60%, dar acest lucru diminuează 

nepermis de mult proprietățile mecanice ale polimerului (Prashant și colab., 2016). În cadrul acestei 

teze se urmărește obţinerea unui efect sinergic între reABS, argilă și substanța chimică ignifugă pentru 

crearea unui strat barieră la suprafața materialului și pentru neutralizarea radicalilor liberi eliberați în 

urma degradării termice, dar fără a micşora semnificativ caracteristicile mecanice ale ABS-ului.  
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Capitolul 2. 

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRII ÎN DOMENIUL 

COMPORTĂRII LA INCENDIU A MATERIALELOR 

NANOCOMPOZITE PE BAZĂ DE ABS 

 
2.1. Conceptul de material nanocompozit 

Nanotehnologia a fost definită ca "realizarea, procesarea, caracterizarea și utilizarea 

materialelor, dispozitivelor și sistemelor cu dimensiuni cuprinse în domeniul 0,1-100 nm care prezintă 

proprietăți fizice, chimice și biologice noi, superioare datorită dimensiunilor nanometrice" (Kapoor și 

colab, 2020; Madkour, 2019). 

Cercetătorii s-au axat, în principal, doar pe avantajele care se pot obţine prin această 

tehnologie şi foarte puţin asupra dezavantajelor. De curând, unii cercetători, precum Richard Olawoyin 

(Olawoyin, 2018) au ridicat un important semn de întrebare și asupra posibilelor efecte negative ale 

acestor particule în contact cu corpul uman.  

În momentul în care nanoparticulele penetrează pielea sau ajung în țesutul plămânilor pot 

determina dezvoltarea unor spori, care pot fi letali în caz de expunere îndelungată. Oricum, cercetările 

în această privință sunt la început și necesită o mai mare atenție (Olawoyin, 2018), în special datorită 

extinderii folosirii nanomaterialelor în toate domeniile vieții. 

 Nanocompozitele polimerice reprezintă o nouă clasă de materiale compozite, caracterizate 

prin coexistența a două faze disticte: o fază organică (polimerul) și o fază anorganică dispersată în faza 

organică (umplutură/adaos), cea din urmă fiind de dimensiuni nanometrice. Noile materiale obținute 

prezintă proprietăți net superioare polimerilor clasici, având în vedere faptul că îmbunătățiri apar și 

atunci când sunt adăugate cantităţi mici de umplutură (de exemplu 1-5%).  

 Particulele de dimensiuni nano (10-9 m), atunci când sunt dispersate uniform în matricea 

polimerică, contribuie la îmbunătățirea unor caracteristici precum: proprietățile termice, mecanice și 

ignifuge. Mai exact, contribuția fiecărei nanoparticule în procesul ignifug al materialului dezvoltat, 

depinde atât de structura sa chimică cât și de forma ei geometrică. 

 

2.2. Metode de preparare a materialelor nanocompozite 
Dintre metodele convenționale de preparare a nanocompozitelor, cele mai eficiente și 

cunoscute (Alexandre și Dubois, 2000) vor fi prezentate în cele ce urmează. 

Exfoliere/adsorbție: în această metodă silicații stratificați sunt dispersați într-un solvent în 

care polimerul este solubil. În urma evaporării solventului, polimerul rămâne între straturile de silicat 

formând o structură suprastratificată, ordonată.  

Procesarea prin topire: este cel mai folosit procedeu datorită costurilor reduse și a 

flexibilității procesului. Silicații stratificați sunt amestecați cu polimerul topit, care intră în spațiile 

dintre straturi formându-se nanocompozitul final. În acestă situație nu este necesara utilizarea 

solvenților (Wang și colab., 2002; Alexandre și Dubois, 2000).  

Polimerizarea in-situ: nanoparticulele sunt dispersate într-un lichid monomer, cu formarea 

unui amestec omogen. Procesul are loc în prezența (termo/foto) inițiatorilor în urma expunerii 

amestecului rezultat unei surse de căldură sau lumină (Ray și Bousmina, 2005). 

Amestecarea mecanică a nanoparticulelor cu polimerii: Acest procedeu implică amestecarea 

directă a unei soluții polimerice cu o soluție de nanoparticule pre-sintetizată având o dispersie 

uniformă. Nanocompozitele polimerice sunt obținute cu ajutorul soluțiilor chimice și de aceea folosirea 

unei cantități mari de solvenți organici poate fi dăunătoare mediului înconjurător.  

 

2.3. Domenii de utilizare a polimerului Acrilonitril Butadien Stiren (ABS) 
Marea diversitate a produselor finite fac din ABS unul dintre cele mai de succes materiale 

termoplastice disponibile pe piață. Prin variații ale compoziției și diferite metode de sinteză se pot 

prepara o varietate mare de produse pe bază de ABS, cu proprietăţi foarte bune în exploatare. 
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Domeniile de utilizare ale ABS-ului includ:  

 carcasele electrocasnicelor: televizoare, calculatoare, monitoare, telefoane, roboți de 

bucătărie, etc.; 

 industria auto: componentele și ornamentele interioare ale mașinilor, bordul de 

instrumente,  acoperișuri de utilaje agricole; 

 uz general: material pentru imprimantele 3D, jucării (LEGO), căști de protecție, canturile 

mobilei, cabine de duș, tevi instalații sanitare, perii industriale, izolația cablurilor electrice, 

prize;  

ABS-ul este comercializat, în general, sub formă de granule și poate fi modelat în forma dorită. 

Poate fi comercializat colorat sau natural, colorația fiind stabilită de procesator. În primul caz, 

colorarea produsului e făcută de fabricant, iar clientul poate alege dintr-o gamă variată de culori.  

 Unul dintre cele mai mari dezavantaje ale ABS-ului este inflamabilitatea ridicată a acestuia, 

faptul că arde şi după îndepărtarea sursei de energie formând picături prin care se poate propaga 

incendiul. Reducerea gradului de inflamabilitate și totodată păstrarea caracteristicilor intrinseci ale 

ABS-ului este, așadar, foarte importantă. 

Concluzionând, ABS-ul este puternic inflamabil și în momentul arderii generează un fum 

negru. Heidar Pour și colab. (Heidar Pour și colab., 2015) au cercetat mai multe metode prin care se 

încearcă reducerea combustibilității polimerilor prin adăugare de diferite substanțe chimice ignifuge. 

Substanțele ignifuge recomandate pentru ABS sunt halogenii și silicații (Kiliaris  și Papaspyrides, 

2010). 

 

2.4. Stadiul actual al cercetării privind comportarea la foc a polimerilor 
2.4.1. Generalităţi 

În momentul în care un incediu ajunge la punctul de flashover (arderea generalizată a gazelor 

combustibile nearse dintr-o încăpere incendiată, datorată creșterii temperaturii până la temperatura de 

inflamabilitate a acestora), toate materialele polimerice din încăpere eliberează dioxid de carbon, în 

proporție de aproximativ 20% din masa acestora, astfel încât fumul eliberat devine foarte toxic. Prin 

urmare, oamenii surprinși în incendiile mari mor, iar în 90% dintre cazuri cauza decesului este 

eliberarea unei cantități mari de fum toxic, ca urmare a dezvoltării rapide a incendiului. 

Procesul de combustie începe în momentul în care o sursă de căldură exterioară crește 

temperatura polimerului până la un nivel la care legăturile chimice din polimer încep să se rupă. Partea 

volatilă rezultată din ruperea legăturilor chimice se amestecă cu aerul și astfel se formează amestecul 

gazos (carburantul). 

Durata de viață a acestui ciclu (carburant - comburant - sursa de energie) depinde de cantitatea 

de căldură eliberată de către amestecul combustibil. În momentul în care cantitatea de căldură generată 

ajunge la un anumit nivel, noi reacții de descompunere au loc în faza solidă a polimerului și astfel este 

produs și mai mult carburant. Triunghiul arderii este fenomenul care descrie acest ciclu – vezi Figura 

2.4.  

 
Figura 2.4. Triunghiul arderii (Bickerton, 2012) 
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La polimeri, cantitatea de energie necesară pentru a activa combustia diferă în funcție de 

caracteristicile fizice ale materialului. De exemplu, în timpul încălzirii termoplasticelor semicristaline, 

polimerul se înmoaie, se topește și apoi picură.  

 Descompunerea termică a polimerului (ruperea legăturilor covalente) este un fenomen 

endoterm, ceea ce necesită absorbție de energie. Energia introdusă în sistem trebuie să fie mai mare 

decât energia legăturii covelente dintre atomi (200-400 kj/mol pentru polimerii carbon-carbon). 

 Unii cercetători (Tkac, 1981) au demonstrat că, la temperaturi de peste 300ºC, degradarea 

polimerului are loc prin descompunere termică fără oxidare. În aceste condiții, piroliza este mult mai 

rapidă decât difuzia oxigenului în faza solidă. Gazele de descompunere generate de piroliză se 

amestecă cu oxigenul prin convecție și difuzie în stratul de la suprafața materialului, creând radicali 

liberi care, apoi, se aprind. Această aprindere poate fi provocată de o flacără externă sau poate fi auto-

indusă în momentul în care temperatura este suficient de mare. 

Etapele care conduc la reacția de ardere a unui material sunt: 

 prima etapă reprezintă amestecul gazelor combustibile cu aerul; 

 a doua etapă este caracterizată de difuzia spre exterior, prin stratul carbonizat format, a 

acestor gaze combustibile; 

 în ultima etapă au loc reacțiile de scindare ale lanțurilor polimerice din structura 

materialului. 

 

2.4.2. Metode de investigare a combustibilității polimerilor 

Analiza la o scară redusă ar trebui să fie suficientă pentru a înțelege influența acestora în 

dezvoltarea sau inhibarea unui incendiu. 

 

Testul de combustibilitate UL 94 

Acest test este folosit pentru testarea părților din material plastic ale electronicelor și a 

aparatelor electrocasnice conform ISO 9772 and ISO 9773 emis de Underwriters Laboratories Inc. 

(Wei, 2013). 

Testul constă în aplicarea la baza mostrei, care se află în poziție verticală, timp de 10 secunde a 

unei flacări de 50 kW. Timpul în care se stinge proba este cuantificat de la îndepărtarea flăcării test. 

Dacă proba se stinge în mai puțin de 30 secunde atunci se mai aplică aceeași flacără pentru încă 10 

secunde. De asemenea, se urmărește și producerea de picături arzânde.  

Rezultatele posibile ale testului UL 94 sunt sunt: 

 HB: ardere lentă pe un specimen orizontal, cu o viteză de ardere mai mică de 76 

mm/min și nu arde mai mult de 100 mm din probă; 

 V-2: arderea se oprește în maxim 30 secunde la un specimen vertical, picături arzânde 

sunt permise; 

 V-1: arderea se oprește în maxim 30 secunde la un specimen vertical, picături sunt 

permise atât timp cât nu sunt aprinse; 

 V-0: arderea se oprește în maxim 10 secunde la un specimen vertical, picături arzânde 

sunt permise; 

 5VB: arderea se oprește în maxim 10 secunde la un specimen vertical, nu sunt permise 

picături arzânde, mostrele pot prezenta perforații; 

 5VA: arderea se oprește în maxim 10 secunde la un specimen vertical, nu sunt permise 

picături arzânde, mostrele nu pot prezenta perforații (Realinho și colab., 2018; Tarantili, 

2011; Wang și colab., 2003). 

 

Procentul minim de oxigen care întreține arderea (LOI) 

Valuarea LOI este definită astfel: procentul minim de oxigen în amestecul de oxigen/azot care 

fie întreține combustia materialului pentru trei minute sau consumă o lungime de 5 cm din mostră, 

aceasta fiind plasată în poziție verticală (capătul liber al mostrei fiind aprins cu ajutorul unui arzător). 

Așadar, testul LOI este folosit pentru determinarea limitei minime a concentrației de oxigen la care 

proba întreține arderea. 



Tudor Mihai SIMIONESCU     REZUMAT  TEZĂ DE DOCTORAT 

 

- 10 - 

Așa cum aerul are un conținut aproximativ de 21% oxigen, materialele cu un LOI mai mic de 

21% sunt clasificate combustibile, iar cele cu un LOI mai mare de 27% sunt clasificate drept 

incombustibile. Cu cât valoarea LOI este mai mare, cu atât materialele sunt mai rezistente la foc 

(Fenimore și Martin, 1966). 

 

Pierderea de masă și cantitatea totală de căldură eliberată măsurate cu ajutorul calorimetrului 

cu con. 

Pentru determinarea pierderii de masă și a cantității totale de căldură cu ajutorul calorimetrului 

cu con, se folosește o probă cu dimensiunile de 10 x 10 x 4 mm. Proba este supusă inițial unui flux de 

căldură de 50kW și începând din acel moment senzorii aparatului măsoară în fiecare secundă masa 

probei și cantitatea de căldură eliberată de aceasta. De asemenea, mai pot fi extrase date complexe 

privind pierderea de masă în timp, cantitatea totală de căldură eliberată de proba testată și cantitatea 

maximă de căldură eliberată. 

Pierderea de masă și cantitatea totală de căldură eliberată în timpul unui incendiu se măsoară cu 

ajutorul calorimetrului cu con de flacără și este determinată de următorii parametrii: 

 HRR (din engleză: heat release rate) - reprezintă cantitatea de căldură generată de un 

incendiu și poate fi definit ca “motorul incendiului”, deoarece căldura emisă în procesul de 

ardere determină descompunerea altor substanțe combustibile din material, creând un efect 

recursiv. HRR-ul este măsurat în Jouli pe secundă sau Watt. Întrucât un incendiu degajă mult 

mai mult de 1000 watt, de obicei HRR-ul este calculată în kW sau MW (Darie, 2012); 

 PHRR (din engleză: peak heat release rate) -  reprezintă cantitatea maximă de căldură 

eliberată pe timpul unui incendiu.  

 MAHRE (din engleză: medium average rate of heat emission) – reprezintă media căldurii 

eliberate pe timpul unui incendiu.  

 THR (din engleză: total heat released) - reprezintă cantitatea totală de căldură eliberată pe 

timpul unui incendiu. 

 FPI (din engleză: fire performance index) – indicele de performanță al incendiului. 

 Ting (din engleză: time of ignition) – reprezintă timpul ce se scurge până în momentul în care 

materialul, care este expus la o sursă de energie controlată, se aprinde. (www.fire-

testing.com, 2021) 

Principala caracteristică care trebuie urmărită pe timpul incendiilor este cantitatea de căldură 

eliberată (HRR), care cu cât este mai mare, cu atât incendiul se dezvoltă mai rapid, deoarece o cantitate 

mare de căldură determină eliberarea unei cantități mai mare de substanțe combustibile volatile, 

temperatură, gaze toxice, și acest ciclu interconectat continuă mai rapid sau nu, în funcție de sarcina 

termică a materialelor combustibile.  

Toți acești parametrii HRR, pierderea de masă, toxicitatea determinată de prelucrarea chimică a 

materialelor, efluenții incendiului, prezintă un aspect de domino, cu implicație directă a unui parametru 

asupra celorlalți parametrii. Astfel toxicitatea incendiilor este determinată de HRR și chiar dacă se 

cunoaște faptul că intoxicarea produce cele mai multe victime pe timpul unui incendiu, cel mai 

important parametru care trebuie controlat este HRR. 

 

2.4.3. Rezultate experimentale obţinute în literatură 

Unul dintre cele mai folosite amestecuri de polimeri studiate în literatură este cel dintre ABS și 

PC (policarbonat). De asemenea, PC-ul se mai amestecă și cu SBS (cauciuc) sau SAN (acrilonitril 

stiren), în funcție de proprietățile finale dorite ale amestecului de polimeri și de întrebuințarea acestuia. 

În amestecurile ABS/PC, care au o importanță comercială deosebită, PC contribuie la creşterea 

rezistenței la impact și a celei termice, în timp ce prezenţa ABS-ului determină procesabilitate ridicată, 

rezistență chimică mare și costuri mai mici decât în situaţia în care s-ar folosi doar policarbonat pur 

(Weil și Levchik, 2009). 

Ca o observație, pentru a fi utilizate eficient în practică, electrocasnicele necesită UL 94 - V0, 

iar electronicele portabile precum laptopurile, un rezultat 5VA la testul UL 94 (Weil și Levchik, 2009). 

http://www.fire-testing.com/
http://www.fire-testing.com/
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 Lu și colab. (Lu și colab., 2015) au cercetat în 2015 influența dispersiei argilei asupra 

caracterului ignifug al amestecului ABS/PA6/APP (acrilonitril-butadien-stiren/naylon 6/polifosfat de 

amoniu), după cum se poate observa în Tabelul 2.2. Folosind  o argilă (DK2, oferită de Zhejiang 

Fenghong Clay Products) și un compatibilizator (SMA – anhidridă stirenică maleică) pentru a proteja 

proprietățile mecanice naturale ale polimerilor, au fost realizate mai multe materiale care conțin 

proporții variabile de compuși și care au fost supuse la diverse teste de tipul LOI, UL 94, TEM 

(microscopie electronică cu transmisie), TGA (analiza termogravimetrică) și calorimetrie cu con. 

 În amestecurile cu PA6, introducerea argilei a cauzat scăderi ale PHRR, HRR și MAHRE. 

Astfel, se mai poate concluziona că sistemul PA24/SMA/argilă/argilă prezintă cele mai bune 

proprietăți ignifuge. 

 O comparație între rezultatele HRR a mostrelor care au un conținut de 24% PA6 sunt 

exemplificate în Figura 2.10. Se observă că valorile HRR a PA24/argilă sunt mai mari decât cele ale 

PA24/SMA/argilă/argilă și mai mici decât cele ale PA24/SMA/argilă. Rezultate asemănătoare au fost 

obținute și pentru materialele compozite cu un conținut de 56% PA6, aşa cum s-a exemplificat în 

Figura 2.11. 

 
 

          Figura 2.10. Curbele HRR PA6-24%                      Figura 2.11. Curbele HRR PA6-56% 

                (Lu și colab., 2015)                                          (Lu și colab., 2015) 

 

Pierderea de masă din prima etapă poate fi atribuită degradării termice a APP și reacțiilor dintre 

APP și PA6, APP și argilă, rezultând formarea materialului intumescent. Curbele TG 

(termogravimetrice) ale ABS și PA6 arată că degradarea termică a acestora începe de la 380ºC, astfel 

încât pierderea de masă din a doua etapă este atribuită degradării ABS-ului și PA6. 

Analizând datele din literatura privind comportamentul termogravimetric, Wang (Wang și 

colab., 2004) au arătat că ABS și ABS/montmorilonit se descompun într-o singură etapă în jurul 

temperaturilor de 350-500°C în atmosferă de azot. Rășina ABS se descompune la 368°C și lasă o 

cantitate mică de reziduu la 600 °C (Wang și colab., 2004). Mahanta și colab. (Mahanta și colab., 

2012) au comparat stabilitatea termică a ABS cu reABS și au constat că T5% (temperatura la care s-a 

pierdut 5% din masa materialului) scade de la 273°C în cazul ABS, la 201°C pentru reABS, 

temperaturi care sunt destul de scăzute având în vedere rezultatele obținute la 380°C (Mao și colab., 

2016) și cu rezultatul obținut în studiul nostru pentru reABS de 355°C. 

 Totuși în alte lucrări, cercetătorii au constat temperaturi corespunzătoare T5% relativ mai mari: 

377°C (Du și colab., 2010), 378°C (Jian și colab., 2014) sau 369°C (Realinho și colab., 2018). 

 Mahanta și colab. (Mahanta și colab., 2012) comparând Tg –ul ABS-ului cu cel a reABS, a 

observant o scădere de la 107,31°C pentru ABS la 104,22°C reABS, care se poate datora degradării 

butadienei din ABS, în timp ce  Singh and Ghosh (Singh and Ghosh, 2014) au observat că Tg pentru 
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ABS apare la o valoare de 104°C (atribuită stirenului), iar cea de la 136°C a fost atribuită 

acrilonitrilului. Totodată introducerea nanoparticulelor de argilă, nu a influențat negativ temperatura de 

vitrifiere.  

In plus, analiza  XRD efectuată pe probe de MMT  a evidențiat o distanță între straturile 

acestuia de 1,92 nm, în timp ce în cazul compozitul ABS/MMT distanța a crescut la 3.65 nm, ceea ce 

indică că unele lanțuri moleculare ale ABS formează o structură intercalată cu MMT (Vaia și 

Giannelis, 1997a). 

2.4.4. Influența silicaților asupra comportării la foc a materialelor nanocompozite 

polimerice. 

Silicații sunt înzestrați cu o excelentă stabilitate termică și o rezistență termică mare, cu 

eliberări mici de gaze toxice în timpul descompunerii termice. Aceștia pot fi utilizați ca agenți ignifugi 

prin amestecarea directă în matricea polimerică sau prin sintetizarea copolimerilor incluzând 

segmentele siliconului. 

Kim și colab. (Kim și colab., 2010) a studiat trei tipuri de silicați de la trei companii diferite: 

Laponite, Cloisite-Na și Kunipia-F cu mărimi diferite ale particulelor de 20-30, 70-150 și 300-500 nm. 

Rezultatele pe care le-au obținut au arătat prezenţa unei structuri exfoliate și o structură stabilă pentru 

compusul Laponite și Cloisite-Na. Aceste rezultate au fost atribuite mărimii reduse ale particulelor 

Laponite și Cloisite-Na care au demostrat și o bună eficiență în stabilizarea emulsiei pe timpul 

polimerizării (Kim și colab., 2010). Concluzia generală a studiului a fost că trebuie avută în vedere 

compatibilitatea dintre matricea polimerică și argila modificată organic, aceasta fiind un paramentru 

critic care afectează structura nanocompozitului și proprietățile finale ale acestuia (Kim și colab., 

2010). 

  Wang și colab. (Wang și colab., 2003) au cercetat proprietățile nanocompozitului obținut prin 

topire directă și intercalarea matricei de ABS cu OMT (montmorilonit modificat organic), în proporţie 

de 5%, la o temperatură de 175C pentru 15 min. Distanța medie dintre straturile MMT crește de la 1.3 

la 2.2 nm atunci când acesta este modificat organic (OMT). Aceste distanțe mărite dintre galeriile 

OMT arată că modificatorul organic C16 se intercalează între galeriile MMT, mărindu-le.  

Nazare și colab. ( Nazare și colab., 2006) au studiat impactul silicatului stratificat în rășina de 

poliester și a constatat faptul că adaosul de nanoargilă, nu a diminuat căldura eliberată în timpul 

combustiei. Totuși, în momentul în care cantitatea de nanoargilă a fost crescută, au observat o 

descreștere a valorilor PHRR, THR și FIGRA (viteza de dezvoltate a incendiului, calculată prin 

raportul dintre HRR și timp) ceea ce dovedește îmbunătățirea calitaților ignifuge (Nazare și colab. 

2006). 

 

2.4.5. Influenţa montmorilonitului asupra comportării termice a materialelor 

nanocompozite polimerice 

Montmorilonitul (MMT) este o argilă stratificată care se găsește în sol și este numită după 

localitatea Montmorillon din Franța. Montmorilonitul este cea mai utilizată argilă datorită densității 

nanostraturilor de silicat și repectiv compatibilității acestuia cu polimerii.  

Montmorilonitul modificat organic (OMT) rezultă după schimbul cationilor anorganici 

originali din galeriile straturilor cu cationi organici (de exemplu: cationi cuaternari de amoniu). Acest 

schimb de cationi mărește spațiul dintre straturi, ceea ce permite polimerilor să pătrundă în galeriile 

argilei. În timpul procesării prin extrudare, straturile sunt separate, conducând la formarea de structuri 

diverse. 

Montmorilonitul, fiind hidrofil în stare naturală, nu este potrivit pentru introducerea directă în 

polimer, de aceea, materialele nanocompozite sunt preparate de obicei în doi pași. În primul pas, are 

loc modificarea MMT-ului cu o sare cuaternară de amoniu (QAS).  

Reducerea inflamabilității polimerilor poate fi îmbunătățită prin adăugarea unei cantități 

relativ mici de nanoargilă modificată organic în matricea polimerică ce formează un strat protector în 

timpul combustiei (Idumah și colab., 2015). În timpul încălzirii, vâscozitatea nanocompozitului lichid 

scade odată cu creșterea temperaturii, facilitându-se migrarea nanostraturilor de argilă către suprafață. 

Mai mult, transferul de căldură activează descompunerea termică a organomodificatorului, creând zone 
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puternic catalizate protonic pe suprafața argilei, care pot cataliza la rândul lor, contribuind la formarea 

unui reziduu stabil. Așadar, acumularea argilei la suprafața materialului formează o barieră care 

împiedică transferul căldurii în material, volatilizarea produșilor combustibili precum și difuzia 

oxigenului în material (Tan și colab., 2020). 

 Compoziția  stratului carbonizat și rezultatul obținut la testul calorimetrului cu con variază în 

funcție de cantitatea de organomodificator. Prin creșterea cantității se obține un efect catalitic mai 

pronunțat și, implicit, un strat carbonizat mai compact. Spre exemplu, Song și colab. (Song și colab., 

2007) au folosit două organoargile cu cantități diferite de organomodificator (OMT 80 și OMT 150). 

Nivelul efectiv de absorbție al organomodificatorului a fost de 51% CEC pentru OMT 80 și de 122% 

CEC pentru OMT 150, unde CEC reprezintă capacitatea de a schimba cationi a argilei. Cantitatea de 

reziduu formată a crescut după combustia la 700º C, iar valoarea HRR a scăzut la testul calorimetrului 

cu con pentru nanocompozitele cu OMT 150 (Song și colab., 2007). 

Studiile privind stabilitatea termică a acestor compuşi sunt destul de contradictorii. Unii autori 

(Yoon și colab., 2003a; Yoon și colab., 2003b; Nevalainen și colab, 2009; Feng și colab., 2012) au 

observat o scădere a stabilității termice, în timp ce alții (Feyz și colab., 2011) au constatat o creștere a 

acesteia.  

În concluzie, un posibil motiv pentru rezultatele contradictorii prezente în literatură, cu privire 

la proprietăţile mecanice și termice ale nanocompozitelor, îl reprezintă modul de dispersie al 

nanoparticulelor în matricea polimerică, dispersie care este influențată în mare măsură atât de 

dimensiunea nanoparticulelor, cât şi de compatibilitatea între elementele chimice din structură.  

 

2.4.6. Inhibitori chimici de ardere  

Introducerea în matricea polimerică a unor substanțe chimice ignifuge, cum ar fi trihidratul de 

aluminiu și a hidroxidului de magneziu, ar trebui făcută ȋntr-o proporție de aproximativ 60% pentru ca 

produsul final să aibă caracter ignifug, afirmă Beyer G (Beyer, 2001). Pe de altă parte, dacă ar fi 

introdusă o cantitate atât de mare, polimerul și-ar pierde din proprietățile mecanice, densitatea ar fi prea 

mare, iar acolo unde este cazul, flexibilitatea acestuia în prelucrarea ulterioară ar dispărea (Beyer, 

2001). 

 Jian și colab. (Jian și colab., 2014) au folosit ca substanță chimică ignifugă pentru ABS, 20% 

izobutilfosfinat de aluminiu (APBu) obținand o valoare a LOI de 26% crescând de la 18,2% pentru 

ABS pur, însa rezultatul nu a reușit să treacă testul UL 94. La un procent mai mare de 25% APBu s-a 

obținut V-0 la UL 94 și o valoare LOI 26,9%. 

Pe de altă parte, rezultate foarte bune s-au obținut în situaţia când au amestecat APBu cu fosfor 

roșu în raport de 3:1,  amestec ce  a fost introdus în ABS în proporție de 20%, iar în acest caz au 

obținut V-0 la UL 94 și o valoare LOI de 28% (Jian și colab., 2014). 

Având în vedere faptul că întroducerea montmorilonitului în ABS nu oferă rezultate ignifuge 

mulțumitoare, așa cum a arătat Prashant și colab. (Prashant și colab., 2016), a fost necesară  

identificarea unui produs chimic care să fie adăugat în cantități mici în compozit, având ca rezultat 

îmbunătățirea proprietăților ignifuge și păstrarea în continuare a proprietăților mecanice ale ABS-ului.  

Realinho și colab. (Realinho și colab., 2018) au studiat proprietățile ignifuge ale amestecului 

ABS cu polifosfatul de amoniu (APP) și dietilfosfinat de aluminiu (AlPi) oferite de Clariant sub forma 

de Exolit AP422 (APP) și Exolit OP 1230 (AlPi), astfel: 

 ABS/25% (proporție 1:1 APP și AlPi); 

 ABS/25% APP și ABS/25% AlPi.  

Singurul compozit care a reușit să treacă testul UL 94 este cel care conține ambele produse 

ignifuge în proporție de 1:1, așa cum a fost folosit și în testele efectuate în teza de față. De asemenea, 

au observat o reducere cu 74% a PHRR și o reducere cu 65% a MAHRE la testul calorimetrului cu 

con, datorită acțiunii acestora atât în faza gazoasă cât și în faza solidă. 

 În urma studiului lui Realinho și colab. constatăm că APP/AlPi devin eficienți atunci când sunt 

amestecați și introduși în matricea polimerică în proporție de 1:1, datorită efectului sinergic dintre AlPi 

care acționează în timpul fazei gazoase, prin eliberarea de radicali liberi de fosfor care acționează la 
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rândul lor, ca inhibatori ai arderii și respectiv, APP care acționează în faza solidă prin formarea 

stratului carbonizat ce nu permite schimbul de gaze și de căldură (Realinho și colab., 2018). 

  

2.5. Stadiul actual al cercetării privind proprietăţile mecanice ale 

materialelor nanocompozite 
Comparând caracteristicile mecanice ale ABS-ului pur cu rezultatele obținute în urma testelor 

mecanice efectuate pe reABS-ul reciclat oferit de S.C. Romcarbon S.A. Buzău, s-a constatat că reABS 

are performanțe cu 10% mai scăzute față de ABS-ul pur, lucru care reiese și din cercetările lui Mahanta 

și colab. (Mahanta și colab., 2012), care au demonstrat că acest lucru se întâmplă din cauza degradării 

butadienei. 

Având în vedere că scopul principal al lucrării este obținerea unui material ignifug, care să-și 

păstreze caracteristicile de bază, precum rezistența mecanică, s-a constatat că introducerea unei argile 

în matricea polimerică nu oferă suficientă rezistență la foc, iar introducerea unei cantități de 60% 

substanță chimică ignifugă (hidroxizi metalici) necesar pentru atingerea pragului de incombustibilitate 

conduce la scăderea dramatică a proprietăților mecanice, așa cum a demonstrat  Khobragade și colab., 

de aceea, s-a ales varianta de a folosi nanoargilele (Khobragade și colab., 2016).  

Hong și colab. (Hong și colab., 2014) au realizat sistemul ABS/Grafen (GNS)/Hidroxid metalic 

(MHR) și au observat o creştere a rezistenţei la trancțiune de la 28.8 MPa pentru ABS pur la 43.1 MPa 

pentru ABS/1%GNS/4%Co(OH)2, în timp ce, alungirea la rupere a scăzut semnificativ (Hong și colab., 

2014). 

Rahimi și colab. (Rahimi și colab., 2014), care au studiat proprietățile ABS reciclat până la 5 

cicluri, au constat faptul că rezistența la tracțiune și modulul lui Young se modifică cu până la 2% față 

de ABS pur. Acest lucru fost analizat și atunci cand au amestecat ABS pur cu ABS reciclat, iar 

rezultatele înregistrate nu au fost diferite față de valorile etalon (Rahimi și colab., 2014). 

 Tarantili (Tarantili, 2011) a realizat un material nanocompozit pe baza de ABS și OMT Cloisite 

30B și a constatat că nu este afectată rezistența la tracțiune, dar se mărește modulul lui Young și scade 

aproximativ la jumătate alungirea la rupere conform Tabelului 2.7. (Tarantili, 2011). 

În literatură există și cercetători care au reușit să îmbunătățească rezistența la tracțiune în 

momentul în care au amestecat ABS cu OMT concentrație 1, 3, și 5%. Totodată aceștia au observat o 

creștere a modulului de elasticitate a compozitelor cu aproximativ 30% mai mare decât cele obținute în 

testele noastre, dar alungirea la rupere scădea și în cazul lor odată cu creșterea cantității de adaos. 

Aceștia au atribuit aceste rezultate faptului că OMT are valori intrinseci ale  rezistenței la tracțiune și 

ale modulului lui Young mult mai mari decât ABS-ul, astfel dispesia bună a OMT în matricea ABS 

poate limita mobilitatea lanțurilor moleculare, creând o rigiditate mărită și implicit o  elasticitate 

scăzuta (Weng și colab., 2016). 

Rahimi și colab. au analizat rezistența la impact a ABS-ului reinjectat, până la 5 cicluri, și a 

ABS-ului pur combinat cu diferite procente de ABS reciclat. S-a observat că rezistența la impact scade 

odată cu numarul ciclurilor de reprelucrare, în final pierzând 24% din rezistențala impact inițială în al 

cincilea ciclu. Rezistența la impact a compozitului ABS cu 20% reABS este apropiată de cea a ABS 

pur, dar odată cu creșterea procentului de reABS scade rezistența la impact (Rahimi și colab., 2014). 

La rândul lor, Mao și colab. (Mao și colab. 2016) au analizat interacțiunile și omogenitatea 

dintre reABS/NBR (cauciuc butadien-nitrilic) și N15 (nanomontmorilonit modificat organic) și au 

constatat cu ajutorul SEM că interacțiunea dintre reABS și NBR crește odată cu creșterea conținutului 

de N15, de la 1% la 3% și 5%. Și în acest caz, s-a semnalat o creștere a rugozității suprafeței datorită 

dispersiei omogene a nanoparticulelor de N15 în amestec (Mao și colab. 2016). 

  



Tudor Mihai SIMIONESCU     REZUMAT  TEZĂ DE DOCTORAT 

 

- 15 - 

Capitolul 3. 

METODOLOGIA DE LUCRU ȘI APARATURA UTILIZATĂ 

PENTRU STUDIUL COMPORTĂRII LA INCENDIU A 

MATERIALELOR NANOCOMPOZITE PE BAZĂ DE ABS  
 

 
3.1. Prepararea materialelor nanocompozite pe bază de ABS 
Elaborarea materialelor nanocompozite este un proces dificil deoarece reABS-ul fiind un 

produs reciclat, nu se comportă precum ABS-ul pur atunci când este topit și amestecat cu materialele 

adiționale. A fost dificil de aflat temperatura optimă la care reABS-ul trebuie topit, pentru a evita 

degradarea termică a acestuia, deoarece acesta conținea deja anumite elemente înglobate în reABS, în 

etape anterioare de producție și reciclare. 

Pentru obținerea materialelor nanocompozite analizate în cadrul tezei au fost folosite 

următoarele produse: 

 ABS Rocadur RABS 52 - polimer reciclat sub formă de granule oferit de către S.C. 

Romcarbon S.A. Buzău; 

 Shelsite 30B Montmorillonite (OMT) – argilă modificată organic; 

 Exolit OP 1230 (AlPi) - substanță chimică ignifugă; 

 Exolit AP 422 (APP) - substanță chimică ignifugă; 

Ținând cont de proprietățile materialelor și de recomandarea cercetătorilor (prin 

corespondența purtată cu aceștia) de la Clariant (compania producătoare), substanțe chimice ignifuge 

folosite în compoziția materialelor nanocompozite analizate în teză vor fi  Exolit OP 1230 (AlPi) și 

Exolit AP 422 (APP) în proporție de 1:1. 

Exolit OP 1230 (AlPi) este o pudră albă cu granulație fină bazată pe un fosfat organic. 

Produsul este hidrofob, insolubil în apă și solvenți organici cunoscuti.  

Exolit AP 422 (APP) are o granulație fină de polifosfat de amoniu (faza II) și este produs 

printr-o metodă specială. Produsul este în general insolubil în apă și complet insolubil în solvenţi 

organici. Nu este colorat, este hidrofob și neinflamabil. 

Plecând de la toate datele științifice amintite anterior, pentru realizare compozitelor studiate în 

teză, materialele folosite au fost uscate în prima fază la o temperatură de 100°C timp de 24 ore, pentru 

îndepărtarea umidității.  

Amestecul de componenți s-a realizat cu ajutorul Stației Brabender la o temperatură de topire 

de 205°C, timp de 10 minute, cu o viteză de rotire a rotorilor de 60 rpm. În momentul în care amestecul 

a fost făcut la o altă temperatură de topire (±5°C), s-a constatat o separare de faze. 

Procentele masice alese pentru a se obține materialele nanocompozite, au avut în vedere 

rezultatele obținute în literatura de specialitate și totodată s-a avut în vedere găsirea echilibrului ideal 

între o cantitate cât mai mică de adaosuri și obținerea caracterului ignifug pentru materiale. 

Astfel, s-au obtinut un număr de opt materiale nanocompozite și un material compozit, pe 

bază de reABS cu diferite concentrații de OMT și substanțe chimice ignifuge, conform Tabelului 3.1. 

 

Tabelul 3.1. Compoziția, în procente masice, a materialelor nanocompozite elaborate în cadrul 

acestui studiu experimental 

Nume probă 

Conținut 

reABS 

(%) 

Conținut 

OMT 

(%) 

Conținut 

EXOLIT OP 

1230 (AlPi) 

(%) 

Conținut 

EXOLIT AP 

422 (APP) 

(%) 

reABS (proba martor) 100 - - - 

reABS/1% OMT  99 1 - - 

reABS/2% OMT 98 2 - - 

reABS/15% FR 85 - 7,5 7,5 
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reABS/1% OMT/15% FR 84 1 7,5 7,5 

reABS/1% OMT/18% FR 81 1 9 9 

reABS/1% OMT/20% FR 79 1 10 10 

reABS/2% OMT/15% FR 83 2 7,5 7,5 

reABS/2% OMT/18% FR 80 2 9 9 

reABS/2% OMT/20% FR 78 2 10 10 

 

 

3.2. Metode de analiză a proprietăților materialelor nanocompozite pe bază 

de ABS 
Așa cum am menționat, materialul nanocompozit rezultat trebuie să respecte proprietățile 

mecanice, chimice, rezistența la razele UV, etc. ale polimerilor naturali la care se adaugă principala 

caracteristică investigată de-a lungul studiului de față, și anume aceea de a fi ignifug.  

Plecând de la aceste premise, materialele nanocompozite pe bază de ABS cu adaos de OMT și 

substanțe chimice ignifuge au fost analizate din punct de vedere al compoziției chimice, urmând apoi a 

fi realizată caracterizarea structurală, mecanică, comportarea la foc și analiza termică. 

Așa cum este de așteptat, materialele nanocompozite polimerice în care sunt încorporate argile 

(silicații stratificați) prezintă o serie de proprietăți îmbunătățite: emisii reduse de gaze, stabilitate 

termică ridicată, proprietatea de a fi ignifuge, etc. Ca urmare, pot fi  folosite cu succes ca materiale în 

compoziția echipamentelor electronice și electrocasnice ca măsură de siguranța pasivă împotriva 

incendiilor, având ca scop final creșterea gradului de siguranță al persoanelor. 

Prin urmare, materialele nanocompozite de tipul ABS/OMT/APP/AlPi nu prezintă niciun 

potențial pericol pentru sănătatea oamenilor, datorită elementelor componente precum montmorilonitul 

(un silicat natural) și ignifugaților chimici implicați (pe bază de fosfor și polifosfat de amoniu).  

 

3.2.1. Metode de caracterizare chimică și structurală 
Spectroscopia de raze X cu dispersie de energie  (EDX) 

Echipamentul folosit pentru analizarea nanocompozitelor este microscopul electronic cu 

scanare tip a Hitachi SU 8230 echipat cu detector de semnal EDX Oxford ce se află în Centrul pentru 

Știința Suprafeței și Nanotehnologie din cadrul Universității Politehnice București . 

 

Analiza microstructurală prin microscopie electronică (SEM). 

Echipamentul folosit pentru analizarea nanocompozitelor este reprezentat de microscopul 

electronic cu scanare tip Quanta 200 3D Dual Beam. Microscopul se află în Laboratorul de 

Microscopie Electronică al Facultății de Mecanică, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași. 

De asemenea, o altă serie de analize SEM au fost efectuate cu microscopul electronic cu 

scanare de tip Hitachi SU 8230, ce se  află în Centrului pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie din 

cadrul Universității Politehnice București. 

 

Analiza microstructurală prin microscopie electronică de transmisie (TEM) 

Analiza prin microscopia electronică de transmisie (TEM) s-a efectuat cu ajutorul unui 

microscop Hitachi High-Tech HT7700 (Hitachi High-Technologies Corporation, Japonia) care 

funcționează la o tensiune de accelerare de 120 kV. Microscopul se află în dotarea Institutului de 

Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași. Eșantioane din probe au fost analizate direct pe gridurile 

TEM (Ted Pella, 300 mesh, strat de carbon), sub formă de filme subțiri obținute prin depunerea lor din 

soluție (solubilizare cantitate mică din film într-un solvent organic). 
 

Analiza structurală prin difracție cu raze X 

Analiza structurală prin difracție cu raze X (XRD) a fost efectuată cu ajutorul unui 

difractometru Rigaku SmartLab X Ray folosind radiații Cu Kα (λ=0.15406 nm). Difractometrul se află 
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în dotarea Centrului pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie din cadrul Universității Politehnice 

București. 

 

Spectroscopia IR cu transformată Fourier (FTIR) 

Studiile microscopice au fost realizate în lumină naturală și polarizată, folosind un microscop 

electronic Olympus, care se află în dotarea Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului 

“Cristofor Simionescu”, din cadrul Universității Tehnice “Gh. Asachi” Iași. 

3.2.2. Metode utilizate pentru caracterizarea fizico-mecanică 

Pentru a caracteriza materialele obținute în cadrul tezei de doctorat, s-au folosit o gamă variată 

de metode de caracterizare fizico-mecanice, principiile de bază ale metodelor, precum și modul lor de 

aplicare vor fi descrise în ceea ce urmează.  

Determinarea rezistenței la tracțiune 

Echipamentul pe care s-au efectuat probele este Instron 1kN și se găsește în laboratoarele 

Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iași. 

 

Determinarea rezistenței la impact Charpy 

Pentru determinarea rezistenței la impact Charpy, a probelor, s-a folosit un aparat CEAST cu un 

pendul de 50J pe eșantione 83 x 20 x 4 mm necrestate conform EN ISO 179:2001. Aparatul se găsește 

în laboratoarele Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iași. Precizia de măsurare este 

conform standardelor europene, nedepăşind 0.5 %. 

 

3.2.3. Metode de analiză termică 
Termogravimetria (TGA) 

Analizele TGA au fost efectuate pe o stație STA 449 F1 Jupiter (Netzsch, Germania). Aparatul 

se găsește în laboratoarele Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iași, unde au fost 

efectuate probele.  

Probele au fost încălzite în creuzete de aluminiu, în atmosferă de azot la un flux de of 50 mL 

min-1. Temperatura a fost mărită etapizat cu câte 10oC min-1.  

 

Calorimetria cu scanare diferențială (DSC) 

Analizele DSC au fost efectuate utilizând echipamentul DSC 200 F3 Maia (Netzsch, Germany). 

Aparatul se găsește în laboratoarele Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iași.  

 Analiza a fost realizată pentru toate materialele nanocompozite studiate, fiecare având 

aproximativ 10 mg, obținute prin prelucrare mecanică. Fiecare probă a fost încălzită în creuzete 

perforate din aluminiu, în atmosferă de azot, aplicându-se un flux termic de 50 mL min-1 și o viteza de 

încălzire de 10°C min-1.  

 

3.2.4. Metode de analiză a combustibilității materialelor nanocompozite 
Pentru determinarea cantității de căldură eliberate și pierderea de masă în timp, s-a folosit un 

aparat produs de FTT Inc. conform standardului ISO 13927. Probele având dimensiuni de 100 x 100 x 

4 mm au fost supuse unui flux constant de 50 kW/m2 care a determinat aprinderea acestora. 

Echipamentul se găsește în laboratoarele Departamentului de Tehnologie și Chimie Organică, 

Facultatea de Tehnologie Chimică și Biotehnologie, Universitatea de Tehnologie și Economie din 

Budapesta, Ungaria. 

Polimerii care sunt supuși acestui test se aprind foarte repede și întrețin arderea după 

îndepărtarea sursei inițiale de căldură așa cum este cazul materialului nostru reABS. Acesta a format 

picături arzânde continue până când tot materialul s-a topit, picături care pot propaga incendiul către 

vecinătăți. Așadar,  materialul este considerat a fi un material combustibil.  

 

http://www.icmpp.ro/ro/contact.html
http://www.icmpp.ro/ro/contact.html
http://www.icmpp.ro/ro/contact.html
http://www.icmpp.ro/ro/contact.html
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Figura 3.1. Calorimetru cu con FTT Inc. 

 

 
Figura 3.2. Echipament test UL 94 

 

Pentru determinarea nivelului de combustibilitate și stabilirea acestuia conform ISO 9772 și 

ISO 9773 s-a folosit aparatul UL 94 (Figura 3.2) din cadrul laboratoarelor Departamentului de 

Tehnologie și Chimie Organică, Facultatea de Tehnologie Chimică și Biotehnologie, Universitatea de 

Tehnologie și Economie din Budapesta, Ungaria. 

Pentru determinarea limitei minime (Figura 3.3) a concentrației de oxigen la care proba 

întreține arderea s-a folosit un aparat tip Oxindex, produs de Institutul de Cercetări Polimerice din 

Ungaria care se găsește în dotarea laboratorului care deține și aparatul UL 94. 

 
Figura 3.3. Oxindex, echipament folosit la determinarea cantității minime de oxigen care întreține 

arderea (LOI) 
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Capitolul 4. 

REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND COMPORTAREA LA 

INCENDIU A MATERIALELOR NANOCOMPOZITE PE BAZĂ DE 

ABS ȘI INTERPRETAREA ACESTORA 
 

 
Cercetările experimentale au fost realizate în cooperare cu: 

  Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iași, laboratoarele Departamentului 

de Tehnologie și Chimie Organică; 

 Facultatea de Tehnologie Chimică și Biotehnologie, Universitatea de Tehnologie și 

Economie din Budapesta, Ungaria; 

 Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie din cadrul Universității Politehnice 

București; 

 Laboratorul de Microscopie Electronică al Facultății de Mecanică, Universitatea 

Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași; 

 Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu”, 

Universitatea Tehnică “ Gheorghe Asachi” Iași. 

Toate rezultatele experimentale au fost publicate în reviste de specialitate sau prezentate la 

conferințele naționale și internaționale de profil, rezultând un număr de șapte lucrări publicate sau 

prezentate oral/poster la conferințe (vezi lista de lucrări din Anexa 1). 

 

4.1. Structura și compoziția materialelor nanocompozite pe bază de ABS 
4.1.1. Spectrometrie de raze X cu dispersie de energie (EDX) 

Analiza EDX este o metodă semi-cantitativă folosită pentru caracterizarea materialelor inițiale 

precum reABS, APP, AlPi și OMT precum și a materialelor nanocompozite obținute prin prelucrarea 

prin amestecare a acestora.  

 Elementele chimice prezente în structura materialelor implicate sunt: 

 ABS: C, H, N; 

 OMT: Na, Ca, Al, Mg, Si, O, H; 

 AP 422: N, H, P, O; 

 OP 1230:C, H, P, O, Al. 

În Tabelul 4.1. se poate observa că, pe lângă elemente caracteristice ale ABS-ului, în reABS 

apar și alte elemente cum ar fi: Al, Si, Ti, Mg acestea putând fi încorporate în timpul procesului de 

reciclare sau în urma unei ignifugări inițiale a materialelor reciclate (Simionescu și Minea, 2019). 

 

Tabelul 4.1. Rezultatele analizei EDX pentru polimerul reABS 

Statistici C N O Mg Al Si Ti 

Max 94.24 0.00 4.37 0.13 4.02 0.15 0.28 

Min 92.05 0.00 3.73 0.05 1.60 0.05 0.04 

Media 93.34 0.00 3.92 0.09 2.41 0.08 0.16 

Deviația 

standard 

1.09 0.00 0.30 0.03 1.11 0.05 0.10 

 

4.1.2. Microscopia electronică de baleiaj (SEM) 
Conform specificațiilor fizice ale substanțelor chimice ignifuge AlPi și APP, mărimea 

particulelor variază între 20-40 µm pentru AlPi și aproximativ 17 µm pentru APP. În cazul Shelsite 

30B Montmorillonite, specificațiile tehnice precizează o mărime a particulelor mai mică de 80 nm, 

ceea ce înseamnă că nu pot fi observate cu ajutorul echipamentului tip SEM.  

 Analizând Figura 4.3.a, când în matricea reABS sunt prezențe substanțele chimice ignifuge 

APP și AlPi în proporție totală de 15% (raport 1:1), se pot observa particulele de substanță chimică 

http://www.icmpp.ro/ro/contact.html
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ignifugă dispersate uniform în matricea polimerică, dar și prezența a numeroase goluri în jurul 

particulelor, care pot proveni și din dizlocarea unor particule în urma procesului de pregătire a probei. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4.3. SEM secțiune (a) reABS /15%FR, (b) reABS/1%OMT/15%FR, (c) 

reABS/1%OMT/18%FR 
 

 În Figura 4.5.a se observă o separare de faze majoră între matricea polimerică rugoasă, ca 

urmare a adaosului de OMT și microparticulele de APP/AlPi, ce formează spații libere largi între 

suprafețele lor de contact. Figura 4.5.b evidențiază un gol cu un diametru de aproximativ 91 µm ce s-a 

format în nanocompozitul reABS/2%OMT/20%FR, lucru care apare frecvent odată cu creșterea 

cantităților de adaos, eterogenitatea fazelor conducând la aceste goluri din nanocompozite. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.5. SEM secțiune (a) reABS/2%OMT/18%FR, (b) reABS/2%OMT/20%FR 

Pentru a investiga în detaliu dispersia adaosurilor în matricea polimerică reABS, au fost 

efectuate alte analize SEM, evidenţiate în Figurile 4.8.-4.9., utilizând tehnici diferite. 

 

4.1.3 Analiza XRD  

Datele prezentate au evidențiat un unghi de difracție (2) pentru ABS la 7,71° ceea ce 

corespunde unei distanțe interstraturi de 1,15 nm. În cazul OMT-ului, unghiul de difracție (2) a apărut 

la 7,2° care corespunde unei distanțe interstraturi de 1,3 nm, valoare mai mică decât cea pentru  reABS 

(Simionescu și Minea, 2019). 
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Figura 4.14. Rezultatele XRD ale materialelor nanocompozite obținute 

 

 Pentru compozitul ABS/1%OMT unghiul de difracție (2) a fost de 2,8° ce a determinat o 

distanță intergalerii de 3,7 nm, constatându-se o structură intercalată, lucru confirmat și de analiza 

TEM, unde s-a observat clar acest aspect. 

 Așadar, distanțele dintre straturile MMT diferă de la caz la caz, dar trebuie consemnat faptul că 

diferențele nu sunt mari. Pe de altă parte, distanțele dintre galeriile OMT variază în funcție de 

modificatorul organic ales, dar și de metoda de fabricare a materialului. 

 Figura 4.14. prezintă difractogramele XRD pentru materialele analizate, indicând faptul că 

probele își pastrează caracteristicile epitaxiale pentru materialele care conțin reABS/OMT/FR, fără 

apariția altor faze sau orientări,  în timp ce distanța dintre planuri crește dacă analizăm comparativ cu 

reABS. Totuși, maximele de difracție sunt extinse, ceea ce semnifică că mărimea cristalitului este 

foarte mică. Analiza XRD arată că reABS are o structură cristalină întrucât apare picul caracteristic 

planului cristalin (111) (Simionescu și Minea, 2019). 

 

4.1.4. Microscopia electronică de transmisie (TEM) 

În Figura 4.15. sunt prezentate micrografiile TEM ale materialelor nanocompozite investigate, 

regiunile întunecate indicând straturile de nanoargilă, iar regiunea strălucitoare matricea polimerică. 

După cum se poate observa, structura majoritară care s-a format este una intercalată (Figura 4.15.a1, 

b1) cu o creștere a distanțării între straturi intermediare, nanoargila fiind bine dispersată și separată în 

straturi. Uneori, imaginile TEM au surprins și o structură exfoliată (Figura 4.15.a2, b2), așa cum a fost 

observat și de către Mao (Mao și colab. 2016). 

OMT-ul se poate observa amplasat atât în faza continuă a reABS-ului cât și pe suprafața 

substanței chimice ignifuge (Figura 4.15.d,). În plus, prezența unei cantităţi mai mari de montmorilonit 

modificat organic (1% sau 2%) nu influențează tipul de aranjare al structurii în materialul final, lucru 

observat și de Weng (Weng și colab. 2016), cu toate că aceștia au obținut în principal o structură 

intercalată. 
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(a1) 

 
(a2) 

 
(b1) 

 
(b2) 

(c) (d) 
 

Figura 4.15. Imagine TEM (a1-2) reABS/1%OMT, (b1-2) reABS/1%OMT/18%FR, (c) 

reABS/2%OMT/18%FR, (d) reABS/2%OMT/20%FR 

 

4.1.5. Spectroscopia în infraroșu cu transformată Fourier (FTIR) 
Spectrele FTIR reprezintă un instrument util pentru a identifica prezența anumitor grupări 

funcționale dintr-o moleculă, întrucât fiecarei legături chimice îi corespunde de cele mai multe ori, o 

bandă unică de absorbție a energiei. Spectroscopia FTIR a fost înregistratată folosind un spectrometru  

Bio-Rad, cu un domeniu spectral cuprins intre 4000-400 cm−1, cu o rezoluție de 4 cm−1, folosind 

pastilele de KBr. 

 



Tudor Mihai SIMIONESCU     REZUMAT  TEZĂ DE DOCTORAT 

 

- 23 - 

1060.8

1631.7

2916.22

3413.83

4000 3000 2000 1000
Wavenumber (cm-1)

1149.52

1602.77

2922.01

3413.83

(1)

(2)

 
Figura 4.18. Spectrele FTIR pentru probele: (1) reABS/1%OMT/18%FR; (2) reABS/2%OMT/18%FR. 

 

Creşterea conţinutului de OMT în compoziţia materialului reABS/18%FR determină: 

(1) Materialele obţinute au un grad ridicate de inerţie chimică. Aşa cum se poate observa, spectrele 

FTIR prezentate în Figura 4.18. au un număr redus de benzii de absorbţie, iar intensitatea 

acestora este slabă; 

(2) Creşterea conţinutului de OMT nu modifică conţinutul și modul de legare a moleculelor de apă 

(banda de la 3413 cm-1 nu îşi modifică maximul de absorbţie în spectrele 1 și 2); 

(3) Deplasarea maximului de absorbţie a benzii de la 1631 cm-1 (spectrul 1) spre numere de undă 

mai mici (1602 cm-1) (spectrul 2), sugerează o scădere a disponibilităţii grupărilor funcţionale 

oxigenate (de tipul C=O, S=O, P=O, etc.), de a interacţiona chimic.  

 

4.2. Rezultate experimentale privind caracteristicile mecanice ale 

materialelor pe bază de ABS studiate 
4.2.1. Rezistența la tracțiune 
Testele s-au efectuat într-un mediu cu o umiditate relativă de 50% și la o temperatură de 23°C. 

Rezultatele obținute sunt prezentate în Tabelul 4.10., valorile reprezintând media aritmetică a valorilor 

obținute pentru mostrele supuse testului (pentru fiecare test s-au realizat câte minimum trei încercări, 

aşa cum s-a explicat şi în metodologia de lucru). Datele finale sunt asemănătoare rezultatelor din 

literatura de specialitate (Cao și colab., 2017), care menționează faptul că adaosul de substanțe ignifuge 

în matricea polimerică afectează într-o mare măsură proprietățile mecanice ale polimerului. Controlul, 

înregistrarea și analiza datelor sistemului de testare s-a efectuat cu ajutorul software-ului specializat 

Bluehill Lite.  

 

Tabelul 4.10. Rezultate la testele mecanice obținute de materialele analizate 

Materialul 
Modulul lui 

Young [MPa] 

Rezistența la 

tracțiune 

[MPa] 

Alungirea la 

rupere 

[%] 

Rezistența la 

impact Charpy 

[KJ/m2] 

reABS 1888.09 31.25 5,43% 20.28 

reABS/15%FR 2404.56 24.26 1,38% 7.144 

reABS/1%OMT 1926.36 27.06 3,61% 7.696 

reABS/2%OMT 2102.46 27.26 2,36% 8.84 

reABS/1%OMT/15%FR 2274.15 21.74 1,38% 4.396 

reABS/1%OMT /18%FR 2346.42 22.59 1,4% 6.752 

reABS/1%OMT /20%FR 2465.86 22.16 0,96% 6.09 

reABS/2%OMT /15%FR 2587.61 21.71 0.85% 5.434 
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În Figura 4.19. sunt prezentate datele obţinute pentru rezistenţa la tracţiune şi alungirea la 

rupere a materialelor propuse în această teză, în comparaţie cu cercetări similare, prezente în literatura 

de specialitate. Rezultatele obținute subliniază faptul că adăugarea unei cantități de numai 15% 

substanță chimică ignifugă (FR) scade simțitor caracteristicile mecanice ale reABS-ului. Alungirea la 

rupere scade de aproximativ trei ori, în timp ce  rezistența la tracțiune scade cu 25%. Modulul lui 

Young este singurul parametru analizat care a înregistrat valori  mai mari, de la 1888,09 MPa la 

2404,56 MPa (Simionescu și colab., 2020). 

 
Figura 4.19. Comparație între valorile rezistenței la tracțiune și alungirii la rupere pentru reABS 

folosit în acest studiu și ABS (Zhang și colab., 2006; Tarantili, 2011) 

 

 
Figura 4.20. Comparație între Modulului lui Young ale reABS folosit în acest studiu și ABS 

(Zhang și colab., 2006; Tarantili, 2011) 

 

Adaosul de 1% și 2% OMT arată o creștere relativ mică a modulului lui Young (vezi Figura 

4.20.) și o scădere cu 30%, respectiv 50%, pentru alungirea la rupere. Rezistența la impact pentru 

materialele nanocompozite în care au fost adăugate 1% și 2% OMT, precum în cazul materialului 

nanocompozit  în care a fost adăugat FR, scade de aproximativ trei ori. 

 Având în vedere creșterea modulului lui Young la toate probele analizate odată cu creșterea 

conținutului de adaos în matricea polimerică, putem concluziona că acest lucru se datorează atât unei 

bune dispersii a adaosurilor în matricea reABS, cât și datorită forțelor de interacțiune interfaciale 

puternice, așa cum a fost demonstrat și de alți cercetători. (Pour și colab., 2015; Malas și colab., 2014; 

Liang și colab., 2009). 

 

 4.2.2. Rezistenţa la impact 
Materialul nanocompozit reABS/1%OMT/18%FR a obținut cele mai bune rezultate la testarea 

la impact, așa cum a obținut cele mai bune rezultate și la celelalte teste mecanice. În Figura 4.25. sunt 

prezentate rezultatele experimentale obţinute în urma testării la impact a materialelor elaborate în 
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cadrul acestui program experimental. Analizând datele din Figura 4.25. se observă că materialele 

nanocompozite care conțin atât substanțe chimice ignifuge cât și argilă modificată organic, suferă o 

scădere a rezistenței la impact cu aproximativ 67% și aceasta continuă să scadă direct proporțional cu 

creșterea cantităților de adaosuri (Simionescu și colab, 2020). Această scădere a rezistenței la impact a 

fost semnalată și de alți cercetători, care au constatat faptul că rezistența la impact scade odată cu 

introducerea adaosurilor în matricea polimerică (Liu, 2014). 

   
Figura 4.25. Valorile rezistenței la impact Charpy ale materialelor nanocompozite obținute 

 

 

4.3. Determinarea inflamabilității materialelor nanocompozite pe bază de 

ABS 
 

4.3.1. Cantitatea de căldură eliberată și pierderea de masă măsurată cu ajutorul 

calorimetrului cu con 
Rezultatele experimentale privind cantitatea de căldură eliberată în urma arderii sunt prezentate 

în Figura 4.26.  Analizând Figura 4.26. se observă că polimerul reABS are o ardere de două ori mai 

rapidă, cu degajare masivă de căldură, în comparaţie cu materialele nanocompozite îmbunătăţite cu 

OMT și FR. De asemenea, se observă o scădere importantă a PHRR pentru materialul nanocompozit 

reABS/15%FR cu aproximativ 300% mai mică față de reABS, dar timpul în care este eliberată acestă 

căldură este cu doar 25% mai mare comparativ cu timpul în care arde reABS. Literatura specifică 

valori ale PHRR pentru ABS-ul pur de 574 kW/m2 (Jian și colab., 2014), 930 kW/m2 (Ma și colab., 

2008) și 1821 kW/m2 (Realinho și colab., 2018).  

Polimerul reABS folosit în studiul nostru atinge un PHRR de numai 486 kW/m2, acest lucru 

putând fi explicat de o ignifugare inițială a ABS-ului, înainte de a fi reciclat.  
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Figura 4.26. Cantitatea de căldura eliberată (HRR), în urma arderii, de materialele nanocompozite 

studiate 

 

Materialele nanocompozite care au în compoziție FR prezintă un PHRR maxim în a doua parte 

a arderii, cauzat cel mai probabil de apariția fisurilor în stratului carbonizat de la suprafața materialului, 

care eliberează substanțele combustibile acumulate sub acest strat (vezi Figura 4.26.). Stratul 

carbonizat se formează în timpul migrării nanoparticulelor de montmorilonit și a substanțelor chimice 

ignifuge către suprafața materialului, unde datorită temperaturii ridicate formează acest strat ignifug 

(Simionescu și colab., 2019). 

Nanocompozitele care conțin FR prezintă un tipar diferit de ardere, deoarece nu formează acel 

triunghi specific reABS-ului (Figura 4.26.), unde prima latură reprezintă arderea generalizată, iar cea 

de-a doua latură reprezintă regresia arderii. Aceste nanocompozite prezintă un format de tip trapez, în 

care niciuna dintre fazele determinante specifice șablonului triunghiului nu este cea importantă, ci 

latura superioară a trapezului format (Figura 4.26.). Aceasta este determinată de o ardere cu  degajare 

constantă de căldură și cu o durată de cel puțin 75% din timpul total de ardere.  

Cea mai importantă reducere a PHRR a fost până la valoarea de 128,1 kW/m2, obținută de 

reABS/1%OMT/18%FR, valoare de aproximativ patru ori mai mică decât cea pentru reABS, aspect 

care este determinant în dezvoltarea lentă a unui incendiu (Simionescu și colab., 2019). 

 În literatură au mai fost înregistrate reduceri semnificative a PHRR, dar niciodată la un nivel 

atât de mic, de numai 128,1 kW/m2 (Wu și Lang, 2016; Jian și colab., 2014). 

 Comparând pierderea de masă a materialelor analizate se observă că materialul reABS pur, are 

cel mai scurt timp de ardere în care pierde aproximativ 98,4% din masa inițială. O îmbunătățire apare 

în momentul în care analizăm materialele în care au fost introduse 1%OMT și 2%OMT (Simionescu și 

colab., 2019). 

Timpul necesar descompunerii crește cu aproximativ 10% pentru reABS/1%OMT și cu 20% 

pentru reABS/2%OMT. În timpul arderii reABS/1%OMT pierde 95,6% din masa inițială și 

reABS/2%OMT pierde 93,6% din masa totală. În momentul în care s-a analizat materialul care conține 

reABS/15%FR, timpul necesar descompunerii materialului s-a dublat, iar pierderea de masă a fost de 

89,3% (Simionescu și colab., 2019). 

 Odată cu diminuarea pierderii de masă, incendiul nu mai este alimentat cu energie, ceea ce 

determină o cantitate mai mică de căldură eliberată. Așa cum observa și Gilman (Gilman, 1999; 
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Gilman și colab., 2000), materialele care au în compoziție OMT și FR prezintă o îmbunătățire față de 

reABS, ceea ce arată că aceste adaosuri scad HRR, prin scăderea pierderii de masă.  

În Figura 4.30. este reprezentată analiza regresională 3D a rezultatelor experimentale unde este 

evidențiată influenţa adaosului de FR și OMT, în diferite concentraţii, asupra timpului de ardere.  

Se poate observa că influența FR este mai mare decât cea a OMT și totodată cel mai bun 

rezultat este cel obținut de materialele complexe reABS/OMT/FR. La acest tip de materiale se observă 

o creștere a timpului de ardere de până la 3 de ori. Pentru a putea afla timpul total de ardere pentru 

diferite arhitecturi studiate a fost identificată o ecuaţie de regresie, în corelație cu Figura 4.30. (a se 

observa planul format în Figura 4.30.): 

FROMTt  85.1961.6533.251   (4.1) 

Unde, t este timpul de ardere, în secunde și φ se referă la procentul de masă al nanoparticulelor, 

respectiv OMT și FR. Valoarea abaterii medii pătratice pentru ecuaţia (4.1), R2, a fost calculată la 0,96. 

 
Figura 4.30. Analiza 3D cu privire la influența OMT și FR asupra timpului de ardere 

 

Căldura efectivă a combustiei (EHC) la un timp specific t este caracterizată prin următoarea 

Ecuația (4.2): 

EHC=HRR (t)          (4.2) 

Maximul EHC este definit ca raportul dintre PHRR și maximul vitezei de scădere a masei. 

Pierderea de masă și pierderea de masă specifică sunt definite de Ecuațiile 4.3-4.4: 

∆m =
𝑚𝑖𝑛−𝑚𝑓𝑖𝑛

𝑡
         (4.3) 

𝑚 =
∆𝑚

𝐴
          (4.4) 

 unde A reprezintă aria materialului. 

În continuare, în Figura 4.32. sunt prezintate datele experimentale calculate pentru pierderea de 

masă specifică în timp, iar în  Figura 4.33. este prezentată variația EHC în timp. 

Adaosul de montmorilonit modificat organic încetinește combustia, în timp ce influența 

substanței chimice ignifuge este mult mai importantă față de cea a montmorilonitului, așa cum se 

observă în Figura 4.33. 

 Privind Tabelul 4.12. se poate observa că PHRR scade cu 25% când argila organică este 

prezentă, în timp ce substanța chimică ignifugă reduce cu aproape 70% valoarea PHRR, atunci când se 

află în amestec cu OMT. În plus 2%OMT/FR adăugați în reABS, conduce la o scădere substanțială, cu 

80%, a maximului pierderii de masă specifice. 
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Figura 4.33. Căldura efectivă a combustiei (EHC) pentru materialele nanocompozite studiate 

 

Tabelul 4.12. Maximul obţinut pentru EHC, pentru materialele nanocompozite studiate 

 Maximul pierderii de masă 

specifice 

PHRR Maximul 

EHC 

reABS 0.03271 486.05 14859.10 

reABS 15%FR 0.01063 150.92 14198.14 

reABS1% OMT  0.03059 364.38 11910.37 

reABS1% OMT 15%FR 0.00777 139.75 17984.91 

reABS1% OMT 20%FR 0.00670 132.76 19806.96 

reABS 2% OMT 0.01473 317.29 21543.52 

reABS 2% OMT 15%FR 0.0079 149.69 21128.91 

reABS 2% OMT  18%FR 0.00701 154.26 22000.13 

reABS 2% OMT  20%FR 0.00691 154.15 22302.70 

 

 Materialul nanocompozit reABS/1%OMT/20%FR a obținut cele mai bune rezultate termice. 

Aceste rezultate confirmă îmbunătățirea substanțială a combustibilității pe care o aduce adaosul de 

OMT și substanțe chimice ignifuge. 

 Una dintre principalele noutăți ale acestui studiu, prezentat în teza de doctorat, este combinarea 

reABS cu montmorilonitul modificat organic și cu două tipuri de substanțe chimice ignifuge 

(combinaţii care sunt rareori analizate în literatura de specialitate). Acest experiment confirmă 

relevanța combinării OMT cu diferite substanțe chimice ignifuge, cu scopul de o obține rezultate 

îmbunătățite în cazul unui incendiu (Simionescu și Minea, 2019). 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

EH
C

 [
K

J/
K

g]

Timp [sec.]

reABS

reABS 15%FR

reABS 1%OMT

reABS 1%OMT 15%FR

reABS 1%OMT 20%FR

reABS 2%OMT

reABS 2%OMT 15%FR

reABS 2%OMT 18% FR

reABS 2%OMT 20%FR



Tudor Mihai SIMIONESCU     REZUMAT  TEZĂ DE DOCTORAT 

 

- 29 - 

 
Figura 4.35. Timpul de aprindere (ting) ale materialelor nanocompozite expuse unei surse de energie de 

50kW 

 

Figura 4.35 este reprezentarea grafică, comparativă, a rezultatelor privind timpul de aprindere al 

materialelor nanocompozite expuse unei surse de energie de 50kW. Rezultatele obținute, în momentul 

în care analizăm timpul de aprindere (ting), sunt surprinzătoare, deoarece reABS/15%FR și 

reABS/2%OMT au înregistrat timpi mai mici de aprindere, respectiv 21 secunde și 20 secunde, față de 

reABS pur – 24 secunde.  

Materialele nanocompozite reABS/1%OMT/18%FR (33 secunde) și reABS/1%OMT/20%FR 

(42 secunde) s-au comportat cel mai bine la testul de aprindere. O explicaţie ar fi că, buna dispersie a 

nanoparticulelor OMT crește vâscozitatea materialului și nu permite eliberarea gazelor generate de 

descompunerea timpurie a APP și AlPi, gaze combustibile care au făcut ca proba reABS/15%FR să se 

aprindă la doar 21 secunde (Wu și Lang, 2016). 

 

 
Figura 4.36. Timpul de ardere al materialelor nanocompozite 

  

 Un alt aspect important al acestui studiu se referă la timpul în care materialele se descompun și 

eliberează substanțele volatile care întrețin arderea (cu cât acest timp este mai mare cu atât incendiul se 

dezvoltă mai greu). Sinergia dintre nanoparticulele de montmorilonit modificat organic și substanțele 
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chimice ignifuge se poate observa foarte ușor în momentul în care analizăm Figura 4.36. Toate 

materialele care au în compoziție OMT și FR au obținut timpi relativ similari de ardere până în 

momentul în care materialul s-a stins. Valoarea medie a timpului de ardere este  de aproximativ 710 

secunde, cu un minim de 693 secunde pentru reABS/1%OMT/18%FR și un maxim de 741 secunde 

pentru reABS/2%OMT/18%FR.  

 

Observăm, de asemenea, că introducerea a 2% OMT nu prezintă îmbunătățiri importante ale 

timpului de ardere în nanocompozitele care conțin și FR. 

 Odată cu creșterea cantității de nanoparticulele de montmorilonit modificat organic, timpii de 

ardere cresc de la 248 secunde pentru reABS, la 282 secunde pentru reABS/1%OMT și 400 secunde 

pentru reABS/2%OMT. În momentul introducerii substanțelor chimice ignifuge în matricea reABS 

timpul de ardere s-a dublat de la 248 secunde la 510 secunde. 

  

4.3.2. Determinare combustibilității materialelor nanocompozite - Testul UL 94 
Unii polimeri supuși acestui test se aprind foarte repede și întrețin arderea după îndepărtarea 

sursei inițiale de căldură, așa cum este cazul materialului tip reABS. Acesta a format picături arzânde, 

continue, până când tot materialul s-a topit, picături care pot propaga incendiul către vecinătăți. În plus, 

în urma arderii, s-au degajat cantități mari de fum negru, astfel încat acest material este considerat ca 

fiind un material puternic combustibil. 

Materialele polimerice care ard doar atât timp cât flacără externă este prezentă pe suprafața 

materialului sau un timp scurt după îndepărtarea acesteia, și care nu formează picături arzânde sunt 

considerate materiale polimerice ignifuge. Motivul principal pentru care aceste materiale sunt ignifuge 

este faptul că la suprafața materialului se formează o crustă sau un strat carbonizat care nu permite 

substanțelor combustibile volatile să se amestece cu aerul și să ardă. 

În Tabelul 4.13. sunt prezentate rezultatele experimentale obţinute la testul UL 94. Din analiza 

rezultatelor se poate observa că materialele care au în compoziție OMT și FR (prezente concomitent) 

au un comportament complet diferit. În funcție de cantitatea de OMT sau FR, acestea ard un scurt timp 

de la îndepărtarea flăcării inițiale sau se sting imediat, fără a forma picături care ard. Cu cât cantitățile 

de OMT și FR sunt mai mari, cu atât rezultatele obținute sunt mai bune.  

 În contrast, materialele care au avut încorporat în matricea reABS doar OMT sau FR, nu au 

trecut testul, deoarece au întreținut arderea și au format picături care ardeau.  

 

Tabelul 4.13. Rezultatele obținute la testul UL 94 de căte materialele analizate  

Proba 

Timp de 

ardere după 

prima 

aprindere 

[sec.] 

Timp de 

ardere după 

a doua 

aprindere 

[sec.] 

Tipul picăturii Rezultat 

reABS A ars complet - picături arzânde Respins 

reABS/1%OMT A ars complet - picături arzânde Respins 

reABS/1%OMT/15%FR 9 64 
picături care nu au 

ars 
V-1 

reABS/1%OMT/18% FR 2 5 fără picături 5VA 

reABS/1%OMT /20%FR 0 0 fără picături 5VA 

reABS/15%FR 10 29 picături arzânde V-2 

reABS/2%OMT A ars complet - picături arzânde Respins 

reABS/2%OMT/15%FR 1 10 fără picături 5VA 

reABS/2%OMT/18% FR 0 7 fără picături 5VA 

reABS/2%OMT/20%FR 0 0 fără picături 5VA 

 

 Materialul reABS/1%OMT/15%FR este singurul care, deși are adaos de OMT și FR,  nu a 

obținut calificativul 5VA la acest test, datorită  faptului că a format picături care nu au ars. Toate 
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celelalte materiale au obținut calificativul 5VA, cu mențiunea că unele au întreținut arderea timp de 

câteva secunde după îndepărtarea flăcării (Simionescu și colab., 2019). 

 Așadar, nu este suficient să introducem în matricea polimerica doar OMT sau doar FR, 

deoarece nu sunt obținute rezultate satisfăcătoare la testul de combustibilitate, așa cum a fost în cazul 

reABS/1%OMT, reABS/2%OMT și reABS/15% FR.  

 

4.3.3. Determinarea cantității minime de oxigen care întreține arderea (LOI) 
Există cercetători care au obținut valori mai mari ale LOI pentru ABS-ului pur de 19 % LOI și 

19,1% LOI pentru materialul compozitul ABS/2% MMT - (Wu și Lang, 2016).  

Rezultatele experimentale în ceea ce priveşte procentul de oxigen necesar pentru a întreţine 

arderea materialelor elaborate în cadrul acestui studiu sunt ilustrate în Figura 4.37, cu specificaţia că, 

pentru ca materialele să fie considerate incombustibile, valoarea LOI trebuie să fie mai mare de 27% 

LOI (Song și colab., 2020). 

 
Figura 4.37. Procentul de O2 necesar materialelor nanocompozite pentru a întreține arderea (LOI) 

 

 Analizând doar materialele compozite în care a fost introdus OMT sau FR observăm că acestă 

condiție nu este îndeplinită, deoarece valoarea LOI a materialului reABS/1%OMT este de numai 

aproximativ 21%, cu aproximativ 10% mai mare decât al reABS, rezultatul obținut de reABS/2%OMT 

este de 22% LOI, iar reABS/15% FR a obținut o valoare de 25,5% LOI. 

Aceste rezultate sunt în concordanță și cu experimentele efectuate de cercetători precum 

Realinho și colab. (Realinho și colab., 2018).  

 În concluzie, se poate afirma că, introducerea unei mase procentuale de 15%(APP/AlPi) și 

2%OMT în matricea polimerică reABS, este suficient pentru atingerea pragului de incombustibilitate. 

 

4.4. Analiza termică a materialelor nanocompozite pe bază de ABS 
4.4.1. Analiza termogravimetrică (TGA)  
Analiză termogravimetrică (TGA) examinează stabilitatea termică a materialelor, furnizând 

informații prețioase despre compoziția acestora. Temperatura la care apare pierderea de masă este 

importantă pentru a înțelege modul în care un material va rezista în condiții extreme, în caz de 

incendiu.  

  Comportamentul termic al materialelor obținute în urma amestecului în anumite procente 

masice a reABS/OMT/FR va fi analizat în comparație cu cel al reABS. În Figura 4.39. curbele care 

corespund primei derivate (DTG).  

18.5%
20.8%

25.8%
27.7% 28.0%

25.5%

22.0%

27.0% 28.3% 28.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

LO
I [

%
]



Tudor Mihai SIMIONESCU     REZUMAT  TEZĂ DE DOCTORAT 

 

- 32 - 

 
Figura 4.39. Curbele DTG ale reABS și a materialelor nanocompozite 

Analizând critic datele prezentate în Figura 4.39. și Tabelul 4.14. se poate observa o singură 

etapă de degradare termică pentru reABS în intervalul de  temperatura 355–472°C, corespunzătoare în 

principal pirolizei susținută de degradarea butadienei, a hidrocarburilor aromatice rezultate din 

degradarea stirenului și a acrilonitrilului, ceea ce conduce la o pierdere de masă de 92% din valoarea 

inițială. Astfel, se atinge un maxim al pierderii de masă (Tpeak) la o temperatură de 355°C și respectiv 

472°C, formându-se un conținut neglijabil de reziduu 6,59 % la 700 °C (Simionescu și colab, 2020). 

În comparație cu literatura de specialitate, unde pentru ABS-ul pur s-au  obținut valori ale 

reziduului de 2,7% la 600°C (Ma și colab., 2008), 0,85% la 600°C (Cao și colab., 2017) și 0,7% la 

700°C (Jian și colab., 2014). Valoarea obținută în urma analizelor efectuate în cadrul tezei de doctorat 

(6,59% la 700 C), indică faptul că procesul de reciclare și substanțele folosite pentru reABS măresc 

cantitatea de reziduu, în comparaţie cu ABS-ul pur. Datele experimentale evidenţiate în Figura 4.39. 

(curbele DTG) arată în mod clar că materialele nanocompozitele reABS/OMT/FR au stabilitate termică 

mai mare decât proba din reABS pur. 

În concluzie, datele obținute în urma analizei TG/DTG arată că adaosurile introduse în 

materialele studiate îmbunătățesc semnificativ proprietățile ignifuge ale reABS și, de asemenea, 

formează un strat carbonizat compact la suprafața materialului (Simionescu și colab., 2020). 
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Capitolul 5. 

CONCLUZII FINALE, CONTRIBUȚII PERSONALE ȘI DIRECȚII 

DE CERCETARE 
 

 

Teza de doctorat a debutat cu un studiu de ansamblu referitor la stadiul actual al cercetărilor din 

domeniul materialelor nanocompozite polimerice, studiu realizat în vederea propunerii unor noi 

materiale nanocompozite, cu proprietăţi termice îmbunătăţite şi comportare mai bună în cazul apariţiei 

incendiilor. S-au identificat aplicațiile de interes ale materialelor nanocompozite, precum și domeniile 

de utilizare pentru materialele obținute, în principal pentru aplicațiile lor termice.  

Polimerii reprezintă un mare progres pentru societate și reprezintă o mare provocare în mediul 

academic, fiind una dintre cele mai importante descoperiri a secolului trecut. Ignifugarea cu succes 

polimerilor și păstrarea capacităților mecanice intrinseci ale acestora, are ca rezultat folosirea acestora 

într-o gamă mult mai variată de electronice, electrocasnice, etc. 

Experimentele prezentate în cadrul tezei au fost axate și pe materialele pure care au stat la baza 

obținerii materialelor nanocompozite, pentru a facilita înţelegerea comportamentului acestora, dar și 

pentru a le folosi ca bază de comparaţie. 

Subiectul abordat este de o interdisciplinaritate ridicată, fiind necesare cunoştinţe şi abordări 

specifice unor domenii diferite, ca de exemplu ingineria materialelor precum şi chimie aplicată. În plus, 

cercetările efectuate au avut la bază experimentul complex pentru determinarea atât a caracteristicilor 

morfologice ale componentelor, cât şi a proprietăţilor mecanice, termice şi cele specifice materialelor 

expuse la incendii, abordând aspecte complexe din domeniul Ingineria Materialelor. Totodată, 

cercetările au presupus o abordare atât fenomenologică cât și experimentală a unor aspecte din 

domeniul Ingineria Materialelor, asupra unor noi polimeri cu aplicabilitate directă în domeniul 

electronicelor și electrocasnicelor. 

Lucrarea unește sinteza unui material bibliografic de actualitate cu rezultatele propriilor studii 

experimentale, abordate în cadrul unui program de cercetare complex. Rezultatele experimentale, 

precum și interpretarea acestora au fost publicate în reviste de specialitate sau comunicate la diferite 

conferinţe naţionale şi internaţionale, rezultând un număr total de șapte articole, din care 3 în reviste 

cotate WoS, cu factor de impact, conform datelor prezentate în Anexa 1. 

 

Concluziile tezei de doctorat, pot fi sintetizate astfel: 

 S-a studiat, în premieră pe plan internațional, compoziția a opt tipuri de materiale 

nanocompozite și a unui material compozit, pe bază de reABS (acrilonitril-butadien-stiren 

reciclat) cu diferite concentrații de OMT (montmorilonit organic) și substanțe chimice ignifuge 

(APP și AlPi). 

 Procentele masice de montmorilonit organic și de substanțe chimice ignifuge introduse în 

matricea polimerică reABS au fost alese corespunzător, obținându-se echilibrul ideal între o 

cantitate cât mai mică de adaosuri și obținerea caracterului ignifug al materialelor. 

 A fost obținut un material nanocompozit polimeric ignifug reABS/2%OMT/15%FR, utilizând 

doar 17% procente masice umplutură în matricea polimerică reABS, aspect care nu a mai fost 

identificat în literatura de specialitate universală. 

 Testele de combustibilitate consemnează o îmbunătățire radicală a comportamentului 

nanocompozitelor la foc, în comparaţie cu materialul de bază, reABS. S-a demonstrat că 

adaosul singular de substanță chimică ignifugă sau de nanoparticule de montmorilonit modificat 

oraganic în matricea polimerică reABS, nu reușesc să obțină efectul de material incombustibil. 

Acestea sunt eficiente, din punct de vedere al reducerii combustibilității, în momentul în care 

sunt folosite împreună în matricea polimerică reABS. 

 În cazul folosirii nanoparticulelor de montmorilonit modificat organic, dimensiunea spațiului 

dintre structurile interne ale acestuia, care facilitează integrarea nanoparticulelor de 



Tudor Mihai SIMIONESCU     REZUMAT  TEZĂ DE DOCTORAT 

 

- 34 - 

montmorilonit în matricea polimerică, depinde atât de modificatorul organic folosit cât și de 

tehnica de obținere a acestuia. 

 Materialele nanocompozite au obținut un timp triplu de ardere față de reABS, scăzând cu de 

până la patru ori cantitatea maximă de căldură eliberată în timpul arderii. Aceste lucruri se 

întâmplă datorită formării unui strat carbonizat la suprafața materialului în faza solidă, care 

blochează eliberarea gazelor volatile de către material și datorită eliberării de radicali liberi de 

către substanțele chimice ignifuge, care inhibă arderea în faza gazoasă. 

 Testele termice arată o creștere a temperaturii la care se eliberează cea mai mare masă de 

substanță, ceea ce înseamnă că stabilitatea termică a materialelor obținute este mai mare decât 

cea a reABS. 

 La nivel nano, structura formată de matricea polimerică si nanostraturile de montmorilonit 

organic este una majoritar intercalată, dar s-au observat și zone în care structura formată a fost 

una exfoliată. 

 Rezultatele testelor mecanice consemnează o afectare a proprietăților intrinseci ale ABS-ului 

pur, în funcție de cantitatea de adaos folosită și de tipul acesteia, dar acestea pot fi îmbunătățite 

cu ajutorul unui compatibilizator, care să fie liantul dintre matricea polimerică și particulele 

adăugate. 

 Se poate afirma că dezvoltarea de noi materiale nanocompozite poate constitui o alternativă 

viabilă la ABS-ul pur (un termoplastic opac, polimer amorf cu aplicații în viața reală) pentru 

manufacturarea componentelor electronice și eletrocasnice, componentelor din industria auto, 

jucării, etc. 

 

Contribuţiile personale în domeniul abordat 
Contribuţiile personale ale autorului în domeniul dezvoltării de noi materiale cu comportare 

îmbunătăţită la incendii sunt de natură experimentală. Concret, contribuțiile personale ale autorului 

sunt:  

 Analiza utilizând calorimetrul cu con arată o reducere a PHRR (cantitatea maximă de căldură 

eliberată) în momentul în care OMT și FR sunt adăugați în matricea polimerică reABS. Mai 

exact, PHRR scade de aproximativ patru ori, pentru reABS/1%OMT/18%FR - 128 kW/m2, 

respectiv de trei ori pentru reABS/2%OMT/15%FR -149,7 kW/m2, față de matricea polimerică 

reABS - 486 kW/m2. 

 Cantitatea de căldură totală eliberată de către materialele nanocompozite scade și ea cu 

aproximativ 27% pentru reABS/1%OMT/20%FR și chiar dacă rezultatul nu pare atât de 

convingător, cel mai important lucru este timpul în care această căldură este eliberată. Spre 

deosebire de reABS care arde în numai 240 secunde, reABS/1%OMT/20%FR arde într-un timp 

total de 710 secunde, ceea ce într-un incendiu semnifică triplarea timpului disponibil pentru 

evacuarea oamenilor și mărirea ferestrei de timp pentru stingerea incendiului. 

 Un alt aspect foarte important este timpul de aprindere al materialelor. reABS se aprinde în 24 

secunde, atunci când este supus unui flux de căldură de 50kW, în timp ce proba 

reABS/1%OMT/20%FR se aprinde în 42 secunde.  

 Conform testelor UL 94 și LOI care testează întreținerea arderii și propagarea acesteia prin 

picături arzânde, cinci din cele șase materiale nanocompozitele care conțin OMT și substanțe 

chimice ignifuge sunt ignifuge. Mai exact, se obține un maxim de 5VA pentru testul UL 94 și o 

valoare a LOI peste 27%, ceea ce înseamnă că toate materialele obținute sunt incombustibile, cu 

excepția  reABS/1%OMT/15%FR. 

 Temperaturile de vitrifiere ale nanocompozitelor au crescut cu aproximativ 10%, datorită 

efectului nanoparticulelor de a bloca mobilitatea lanțurilor din reABS. 

 Din analiza SEM se observă creșterea rugozității atunci când este crescută cantitatea de OMT. 

De asemenea, se observă apariţia separărilor de fază, lipsa coeziunii între particulele de OMT și 

matricea polimerică și multe goluri formate, ceea ce conduce la o lipsă de omogenitate.  

 În imaginile TEM se observă linii negre subțiri, care reprezintă straturile de organoargilă în 

matricea polimerică reABS, și arată faptul că structura majoritară care s-a format este una 
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intercalată și parțial una exfoliată. De asemenea, a fost observat faptul că nanoparticulele de 

montmorilonit organic s-au poziționat atât în faza continua reABS cât și pe suprafața substanței 

chimice ignifuge. 

 Referitor la testele mecanice efectuate asupra materialelor s-a observat o ușoară creștere cu 

30%, a rigidității materialelor elaborate în cadrul tezei de doctorat, în momentul adaosului de 

nanoparticule OMT în matricea polimerică, ceea ce indică un impact minor al nanoparticulelor 

asupra mobilității legăturilor de la nivelul  lanțurilor de reABS.  

 Valorile alungirii la rupere scad cu aproximativ 30% odată cu introducerea nanoparticulelor de 

OMT și cu 75% în momentul adaosului de substanță chimică ignifugă, ceea ce arată o slabă 

forță de interacțiune între matricea polimerică reABS și particulele substanță chimică ignifugă. 

Alungirea la rupere scade cu numai 30% când este adăugat 1% OMT. 

 Rezistența la tracțiune nu se modifică radical față de valoarea etalon a reABS, dar se poate trage 

concluzia că procentele masice de 1%OMT și 18%FR reprezintă proporțiile optime pentru a 

obține o rezistență la tracțiune cât mai bună, deoarece în momentul în care analizăm rezultatul 

materialului reABS/2%OMT/20%FR - 27,26 MPa se observă o scădere de aproximativ 20% 

față de valoarea de referinţă. 

 Rezistența la impact scade și ea odată cu creșterea cantităților de adaos, confirmând lipsa de 

omogenitate a fazelor și slaba interacțiune dintre particule, pe măsură ce concentraţia 

adaosurilor creşte. 

 

Cercetările viitoare se pot axa, în principal, pe o mai bună înţelegere a factorilor care determină 

caracterul ignifug al materialelor nanocompozite și pe păstrarea caracteristicilor mecanice după 

adăugarea de substanțe chimice ignifuge. Sintetic, acestea sunt sugerate astfel: 

 Pentru a creşte performanțele mecanice ale materialelor nanocompozite obținute, se recomandă 

integrarea unui compatibilizator, precum copolimerul etilen metil acrilat  (EMA) sau  anhidrida 

stirenică maleică (SMA), care adăugați în cantități mici, prezintă îmbunătățiri ale proprietăților 

mecanice. 

 Potenţialele aplicaţii ale acestor noi materiale obținute, vor fi luate în considerare pentru studii 

viitoare. 

 Cercetări viitoare sunt necesare pentru a stabili cea mai bună și cea mai ieftină compoziție a 

reABS/OMT/FR, pentru a obține atât un beneficiu economic, cât și pentru a mări securitatea la 

incendiu. 

 

Cercetări ulterioare şi perspective  

deschise prin abordarea acestei teme 
Direcţiile de cercetare deschise prin abordarea acestei teme pot fi sintetizate astfel: 

 Intensificarea studiilor privind producerea de materiale nanocompozite polimerice cu 

combustibilitate mică și rezistență mecanică mare. 

 Studiul diferitelor perechi de nanoparticule şi matrici polimerice. 

 Studiul sinergiei dintre nanoparticule, substanțele chimice ignifuge și matricile polimerice. 
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