
Materiale compozite pe bază de matrici termoplastice și termoreactive 

cu impact redus asupra mediului 

Rezumat 

Teza de doctorat intitulată „Materiale compozite pe bază de matrici termoplastice și 

termoreactive cu impact redus asupra mediului”, realizată de Drd. Ing. Alina Elena Coman, 

sub îndrumarea Prof. emerit Dr. Ing Gheorghe Hubca, are drept scop studiul unor materiale 

compozite și este alcătuită din două părți.  

Prima parte este dedicată studiului unor compozite cu matrici termoplastice pe bază de 

PVC. Scopul central al primei părți l-a constituit obținerea unor „granule verzi” pe bază de PVC 

cu potențiale utilizări la fabricarea cablurilor electrice. Pentru realizarea acestui deziderat s-au 

propus următoarele obiective specifice: (i) studiul influenței acidului stearic și a stearatului de 

calciu; (ii) studiul influenței naturii plastifiantului și a modului de procesare și (iii) studiul 

influenței unor sisteme de ignifugare asupra proprietăților compozitelor pe bază de PVC.  

A doua parte este dedicată compozitelor cu matrici termoreactive pe bază de ulei din 

măsline. Scopul principal al celei de a doua părți este obținerea unor spume PU flexibile pe bază 

de materii prime regenerabile, care înlocuiesc poliolii din resurse petroliere. Originalitatea acestui 

studiu constă în utilizarea uleiului din măsline ca precursor în sinteza spumelor PU flexibile cu 

potențiale aplicații în industria producătoare de saltele. Obiectivele specifice pentru realizarea 

acestui studiu sunt: (i) studiul procesului de obținere a uleiului din măsline epoxidat; (ii) studiul 

procesului de obținere a poliolilor din uleiul din măsline epoxidat; (iii) sinteza unor spume PU 

flexibile utilizând polioli și amestecuri de polioli sintetizați din uleiul din măsline epoxidat și (iv) 

caracterizarea spumelor PU flexibile în vederea stabilirii unei formulări optime. 

 

  



Composite materials based on thermoplastic and termoreactive resins with 

low environmental impact 

Abstract 

The thesis entitled „Composite materials based on thermoplastic and termoreactive 

resins with low environmental impact”, realised by PhD. Eng. Alina Elena Coman, under the 

guidance of Emeritus Professor Dr. Eng Gheorghe Hubca, is mainly aimed at studing composite 

materials and is organized in two sections.  

The first part deals with composites based on PVC thermoplastic resin. The key aspect was 

the synthesis of „green grains” based on PVC suitable for electric cables. To achieve this, the 

following specific objectives have to be fulfilled: (i) the study on the influence of stearic acid and 

calcium stearate; (ii) the influence of plasticizer nature and of processing mode and (iii) a study on 

the effect of a class of flame retardant systems based on PVC.  

The second part belongs to composite materials with thermoreactive matrix based on olive 

oil.  The principal scope of this part consists of the synthesis of PU flexible foams based on 

renewable raw materials, replacing petroleum polyols. The originality consist of using for the very 

first time olive oil in the obtaining of PU flexible foams suitable for mattress production. To meet 

this main scope, several secondary objectives have to be accomplished, as follows: (i) the process 

study on epoxidized olive oil synthesis; (ii) the process study on the synthesis of polyols starting 

from epoxidized olive oil; (iii) synthesis of PU flexible foams using petroleum polyols and olive 

oil-derived polyols and (iv) their characterization with the end of establishing the optimal recipe.  

 

 

 


