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Rezumat. Prezenta lucrare descrie realizarea unor materiale nanocompozite electro-
izolante, utilizate în construcţia şi recondiţionarea echipamentelor electroenergetice 
care trebuie să prezinte caracteristici care să corespundă condiţiilor operaţionale foarte 
solicitante cum sunt tensiunile înalte, şocurile mecanice, termice, electrice precum şi 
atacului chimic din mediul de funcţionare şi care să elimine necesitatea tratamentului 
termic de lungă durată.  Sunt  simulate distribuţiile de câmp electric în funcţie de geometria 
şi permitivitatea electrică a materialelor componente (polimer, respectiv nanoparticule), 
precum şi determinarea zonelor în care câmpul electric depăşeşte valoarea câmpului 
de străpungere în material. O altă variantă consideră un domeniu cu simetrie cilindrică 
în jurul particulei. S-a realizat modelul geometric pentru cazul 3D integral şi pentru 
cazul axisimetric. 
 
Cuvinte cheie: nocompozite, electroizolant, echipamente electroenergetice, comportare 
electrică, mecanisme de străpungere, modelare compozit 

1. INTRODUCERE 

Asociaţiile profesionale şi cele ale producătorilor de maşini electrice desfăşoară 
numeroase studii, anchete şi cercetări privitoare la îmbunătăţirea proiectării şi 
producţiei maşinilor electrice, precum şi analize aprofundate asupra cauzelor 
defectărilor, în vederea evaluării şi reducerii riscului în funcţionare. 

Un studiu statistic efectuat de CIGRE referitor la incidenţa defectelor 
importante la generatoarele de înaltă tensiune - grupuri mai mari de 10 MW şi 
defecte care au produs indisponibilizări mai mari de 10 zile - a detectat patru tipuri 
de deteriorări: în izolaţie (43%), termice (13%), mecanice (18%) şi în lagăre (2%). 
Au fost stabilite patru categorii diferite de avarii: ale izolaţiei, termice, mecanice şi 
ale lagărelor, figura 1 demonstrând că în mai mult de jumătate din cazuri avariile se 
produc datorită izolaţiei. 

Totuşi, aceste cauze sunt provocate de cele mai multe ori de un complex de 
factori acţionând separat sau concomitent.  
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Fig. 1. Tipuri de avarii ale generatoarelor. 
 

Există două aspecte principale ce trebuie luate în considerare pentru a se 
observa importanţa unei defecţiuni: dimensiunea pierderii şi perioada stagnării. 
Figura 2 ilustrează legătura dintre principalele cauze ale defecţiunilor şi gravitatea 
avariei. După cum se poate observa, cele mai distructive avarii sunt acelea generate 
de defecţiuni ale izolaţiei (trei incidente cu o dimensiune a pagubelor de peste 
30%). 
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 Fig. 2. Distribuţia incidentelor, în funcţie de principalele cauze de 
 defectare şi de gravitatea avariei. 

 
Figura 3 arată legătura dintre principalele cauze ale defecţiunilor şi dimensiunea 

avariilor. Într-un singur incident, perioada de stagnare a utilajelor a fost mai mare 
de 200 zile (cauzele defecţiunii au fost mecanice), dar în cazul a optsprezece 
incidente (25%) perioada de stagnare a fost de peste 100 zile iar în cazul a patruzeci 
şi unu incidente (60%) perioada de stagnare a fost de peste 50 zile. 
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Fig. 3. Distribuţia incidentelor, în funcţie de principalele cauze de defectare  
şi de perioada de timp necesară remedierii. 

 
Rezultatele analizelor efectuate de specialişti şi asociaţii ştiinţifice şi profesionale 

indică faptul că avariile la nivelul izolaţiei sunt cele mai frecvente cauze ale defecţi-
unilor (57%) şi produc cele mai mari pagube (în unele cazuri prezentate anterior 38%). 

Având în vedere cele de mai sus, ICEMENERG a cercetat realizarea unor 
materiale nanocompozite electroizolante noi care să elimine dezavantajele 
prezentate de materialele utilizate în prezent, prin:  

− efectuarea reticulării la temperatura mediului ambiant, eliminând tratamentele 
termice care ridică costurile de realizare a izolaţiei; 

− eliminarea utilizării lacurilor de impregnare clasice cu conţinut de solvenţi 
organici care au efect nociv asupra mediului; 

− tehnologii accesibile de aplicare prin turnare, ceea ce va conduce la 
evitarea operaţiilor suplimentare de impregnare, uscare şi ranforsare;  

− remedierea defecţiunilor la locul de exploatare a motoarelor, eliminând 
astfel cheltuielile mari de montaj şi transport suportate în prezent. 

2. REALIZAREA DE MATERIALE NANOCOMPOZITE 
ELECTROIZOLANTE 

Orientarea cercetării a fost făcută către soluţii de protecţie complexe care să 
asigure în principal următoarele proprietăţi: 

− să prezinte aderenţa bună la metal şi să formeze o peliculă rezistentă la 
mediile poluante din exploatare; 
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− să fie flexibilă pentru a prelua tensiunile datorate vibraţiilor şi şocurilor 
mecanice şi termice; 

− să reziste la tensiuni de peste 35 kV; 
− să ofere rezistenţă termică corespunzătoare solicitărilor specifice regimului 

termic de funcţionare. 
Obţinerea unor materiale peliculogene performante, care să asigure proprietăţile 

cerute, a impus rezolvarea unor probleme dificile şi a unor cerinţe uneori contradictorii. 
Alegerea componenţilor pentru formularea compoziţiilor peliculogene s-a 

făcut utilizând relaţiile structură-proprietăţi cunoscute pentru aceştia. 
Răşinile epoxidice sunt răşini termoreactive, care au, pe de-o parte, proprietăţi 

mecanice foarte bune, stabilitate dimensională şi uşurinţă de procesare, iar pe de 
altă parte rezistenţă chimică şi aderenţă bună la alte materiale, printre care şi la 
metale. În plus, răşinile epoxidice sunt stabile la oxidare, sunt accesibile şi au preţ 
redus comparativ cu alte tipuri de răşini.  De asemenea se poate constata că poate fi 
obţinută o varietate mare de răşini epoxidice care, în funcţie de compoziţie, pot 
prezenta rezistenţă termică foarte bună, chiar la 500oC, timp îndelungat. 

Pentru reticularea compoziţiilor au fost selectaţi agenţi de întărire care asigură 
un timp de gel mai lung cu evitarea supraîncalzirilor datorate exotermicităţii reacţiilor. 
S-au selectat pentru experimentare compuşi aminici macromoleculari din următoarele 
clase de compuşi organici: poliamine alifatice şi aducţii acestora, poliamine 
cicloalifatice modificate şi aducţii lor, poliamide, poliamidoamine şi poliaminoimidele. 

Au fost selectate pentru utilizare materiale de ranforsare sub formă de particule 
(micro-, mezo-, nano-particule) pentru asigurarea de rezistenţă la temperatură, 
rezistenţă la abraziune, stabilitate dimensională, hidrofobicitate şi capacitate mare 
de amortizare a vibraţiilor. Principalele materiale de ranforsare luate în considerare 
sunt: silicea, mica, carbura de siliciu, silicaţii şi făina de cuarţ. 

Pentru selectarea primară a sistemelor epoxidice au fost urmăriţi parametrii: 
temperatura maximă exotermică la reticularea compoziţiilor, timpul de gel, formarea 
porilor/spumarea şi omogenitatea masei de reacţie. 

Au fost realizate recepturi pe bază de răşini epoxidice standard şi modificate, 
utilizându-se materiale de ranforsare inerte temic, electric şi chimic, precum şi 
aditivi necesari pentru reglarea reologiei, controlul spumării şi formării porilor. 

Interacţia specială între particulele de solid şi componentele amestecului de 
bază fluid determină umectarea particulelor şi rezistenţa la floculare.  

Unul din factorii care influenţează tendinţa de sedimentare este viscozitatea 
liantului. Cu cât aceasta este mai mare, tendinţa este mai scăzută. Important este şi 
tipul de viscozitate a liantului: normală, plastică, pseudoplastică, dilatantă sau 
tixotropă. Ca urmare a dispersării, sistemul ajunge la un nivel mai ridicat de energie 
şi are tendinţa să şi-l coboare prin refacerea aglomeratelor. Atracţia particulelor 
dispersabile întâlneşte opoziţia unor bariere, fie electrostatice, fie de energie sterică 
şi entropică. Mai importante sunt barierele sterice şi entropice cauzate de adsorbţia 
moleculei la suprafaţa particulelor. Acest strat de molecule de liant adsorbit nu 
poate fi antrenat de mişcarea browniană sau de origine termică a mediului de 
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dispersie. Acest strat poate fi monomolecular sau poate fi constituit din mai multe 
molecule aglutinate perpendicular şi are o grosime între 300 şi 3000 Å, deci mult 
mai mult decât distanţa minimă (sub 100 Å) la care particulele se reaglomerează.  

Deoarece liantul este o soluţie, intervine relaţia dintre solvent şi răşină, 
respectiv parametrii lor de solubilitate. Există trei parametri de solubilitate, unul 
care este dat de energia de coeziune, al doilea de structura mai mult sau mai puţin 
asimetrică a moleculei (dipol-momentul) şi al treilea de tendinţa moleculei de a 
forma legături de hidrogen.  

Particulele solide foarte fine pot fi încorporate în fluide, prin dispersie la 
viteză mare, obţinându-se suspensii coloidale. O caracteristică a suspensiilor 
coloidale este că particulele mici, fine, nu se depun sub acţiunea forţei de gravitaţie. 

Pentru ca dispersia să fie eficientă trebuie să se asigure o corespondenţă între 
geometria recipientului de dispersie, diametrul acestuia, viteza tangenţială, distanţa 
între discul rotaţional şi baza vasului şi proprietăţile reologice ale amestecului de 
bază.   

Viscozitatea este o măsură a fricţiunii interne a unui fluid şi este definită prin 
raportul dintre tensiunea de forfecare (τ) şi viteza de forfecare (D).   

 

 
Fluid Newtonian 

 Substanţă plastică 

 
Fluidul Newtonian este un fluid a cărui viscozitate este independentă de 

valoarea vitezei de forfecare la care este măsurată. La o substanţă plastică viscozitatea 
descreşte la creşterea gradientului de viteză de forfecare. 

Viscozitatea μ [Pa.s] = tensiunea de forfecare τ / viteza de forfecare D  

Doar fluidele newtoniene au o viteză constantă şi sunt independente de 
variaţiile vitezei de forfecare (de exemplu: apa, uleiul mineral etc.). Toate celelalte 
substanţe care au o viscozitate dependentă de viteza de forfecare sunt clasificate 
drept nenewtoniene şi sunt mai des întâlnite decât lichidele newtoniene. 

La o substanţă pseudoplastică viscozitatea scade la creşterea vitezei de forfecare. 
La o substanţă dilatantă viscozitatea creşte la scăderea vitezei de forfecare. 

τ [Pa] 

D [1/s] 
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Substanta pseudoplastica 

Substanţă dilatantă 

           
Compoziţiile trebuie să prezinte o dilatare scăzută, fără o valoare perceptibilă 

a efortului de curgere care să împiedice o circulaţie liberă pe parcursul realizării 
dispersiei. Proprietăţile reologice nu trebuie să se modifice mult pe parcursul procesului 
de dispersie: deşi viscozitatea nu tinde să crească, dilatarea scade în majoritatea 
cazurilor.  

Realizarea unui sistem stabilizat şi compatibil a implicat rezolvarea unor 
probleme determinate de greutatea specifică relativ mică a pulberilor şi stabilitatea 
sterică redusă a suspensiilor, viscozitatea sistemului de dispersie care contribuie şi 
la stabilitate, compatibilitatea componenţilor dispersiei care determină dispersa-
bilitatea pulberilor, distribuţia particulelor pulberilor (cu cât dimensiunea particulei 
este mai mică, cu atât stabilitatea este mai mare), concentraţia optimă de pulberi. 
Stabilirea compoziţiei optime a amestecului constă în găsirea tipului şi cantităţii 
optime de liant, a cantităţii optime şi a naturii aditivilor necesari dispersării cu 
maxim efect.  

Realizarea în laborator a compoziţiilor electroizolante s-a făcut prin dispersare la 
viteză mare, obţinându-se suspensii coloidale. O caracteristică a suspensiilor coloidale 
este aceea că particulele mici, fine, nu se depun sub acţiunea forţei de gravitaţie. 

Pentru realizarea dispersiei a fost utilizat aparatul Dispermat CN 10 .   
Suspensiile coloidale sunt caracterizate prin comportamentul lor în sensul că, 

particulele mici divizate foarte fin nu se depun sub acţiunea forţei de gravitaţie. O 
succesiune de etape au  loc  în timpul  procesului de dispersie.  Acestea sunt: 

● umectarea suprafaţei particulelor solide de către componentele fluide din 
amestec 

● măcinarea mecanică a particulelor asociate conducând la particule mai mici 
(aglomerate şi agregate) 

● particulele mici rezultate în timpul dispersiei sunt stabilizate, prevenind 
apariţia asocieri acestora (flocurarea) 

Cele mai bune dispersii rezultate cu Dispermat-ul sunt obţinute atunci când 
forma vasului de dipersare, diametrul, viteza periferică şi înălţimea discului de 

D [1/s] 

μ [Pa] 
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dizolvare, faţă de fundul vasului, ca şi proprietăţile reologice ale compoziţiei, sunt 
în proporţie potrivită. 

După adăugarea pulberilor în polimerul de bază, amestecul (compoziţia) este 
adus într-o stare de curgere laminară rotativă prin creşterea vitezei axului până ce 
nu se mai observă material pe peretele vasului.  

La viteza corectă, are loc formarea unui canal în jurul axului şi o parte a  
discului de dizolvare devine vizibilă. În acest punct, compoziţia formează un model  
de curgere, asemănător unei gogoşi.  

Curgerea sub formă de „gogoaşă” este un semnal cum că, puterea mecanică 
maxim posibilă, este trasferată în compoziţie şi că amestecul este agitat astfel încât 
toate aglomeratele vor ajunge în final la discul de dizolvare. Efectul de gogoaşă 
(efectul „doughnut”) apare datorită faptului că amestecul este accelerat spre exterior 
de pe suprafaţa discului de dizolvare. Când amestecul loveşte peretele vasului fluxul 
este împărţit în două părţi. Primul îndreptându-se în jos se întoarce spre mijlocul 
discului de divolvare de-a lungul fundului vasului de dispersie şi se ridică lovind 
discul din nou. Cea de a doua parte ce se duce în sus are acelaşi traseu circular, dar 
este limitată de forţa gravitaţională şi de proprietăţile reologice ale amestecului. 

 

 

Viteza periferică a discului  
de dizolvare 18-25 m/s 

 

Alegerea discului de dizolvare 
 

Modelul de curgere al efectului “doughnut” este influenţat în mare măsură de 
cantitatea de pulberi din amestec.  

Când conţinutul de material solid nu este suficent de mare, viscozitatea tinde să 
fie prea scăzută. Aceasta conduce la stroprire şi la generarea de bule în timpul 
dispersării. Mai mult, puterea mecanică este limitată iar capacitatea de dezaglomerare a 
discului de dizolvare este diminuată. Altfel, dacă conţinutul de material solid este prea 
mare, atunci viscozitatea va fi prea mare pentru ca efectul „doughnut” să se producă. 

Curgerea amestecului poate fi deasemenea împiedicată de o valoare limită a 
viscozităţii. Aceasta va avea ca rezultat ruperea discului sau rotirea acestuia în gol 
fără contact cu amestecul.  
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Când dinţii discului trec prin amestec la viteză mare sunt generate zone de 
presiune scăzută şi presiune înaltă în faţa şi în spatele dinţilor. Forţa alternantă ce 
acţionează în aceste zone asupra aglomeratelor, facilitează dispersia lor.  Mai mult, 
trebuie luată în considerare şi zdrobirea la impact a aglomeratelor mari ce sunt 
lovite de marginile şi suprafeţele dinţilor discului.  

În orice caz cea mai mare parte a acţiunii de dispersie are loc la suprafaţa 
discului de dizolvare. Forţa de forfecare care acţionează între suprafaţa discului şi 
fundul vasului depinde foarte mult de distanţa dintre acestea două.  

Eficienţa gradientului de forfecare poate fi mărită prin scăderea acestei 
distanţe, în timp ce rata de forfecare în acest spaţiu creşte, şi deoarce poate fi 
selectată o viteză de rotaţie mai mare a discului acest lucru poate conduce la 
modificarea curgerii laminare în curgere turbulentă. Aceasta poate avea loc la 
viteze foarte mari. Când sunt utilizate viteze de rotaţie forte mari, o mare parte din 
puterea mecanică este transferată amestecului. Cele mai bune rezultate de 
dispersare sunt obţinute atunci când o cât mai mare parte din puterea mecanică este 
transferată amestecului, dar în aceleşi timp este menţinut şi efectul “doughnut” de 
curgere laminară. 

Viteza periferică funcţie de viteza de rotaţie pentru diverse diametre ale 
discului este reprezentată în graficul următor, unde zona roşie indică intervalul 
optim al vitezei periferice, cuprins între 18 şi 25 m/s. 

 

Viteza (rpm)

Diametrul discului (mm) 
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Practic, pentru a prepara compoziţia electroizolantă se foloseşte un aparat de 
dispersare de mare viteză. Cantitatea prescrisă de nanopulberi se cântăreşte şi se 
introduce într-un recipient de oţel. Peste el se adaugă răşina epoxidică şi se lasă la 
înmuiat pentru o jumătate de oră. Apoi se dispersează amestecul prin creşterea 
treptată a vitezei discului aparatului pînă la instalarea efectului „doughnut” , la o 
viteză de rotaţie de 500 rpm. Se poate muta lama rotorului de amestecare în sus şi 
în jos, dacă este necesar, până când amestecul este bine dispersat. Acest proces 
durează aproximativ 15-60 de minute. Se adaugă micropulberile şi se continuă 
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amestecarea la 500 rpm pentru alte 25-60 de minute. Apoi, se agită amestecul la 
7000 rpm timp de 30 minute. Se reduce viteza rotorului la 500 rpm, se adaugă 
aditivii antispumanţii şi se omogenizează 20 de minute. 

Compoziţia obţinută se amestecă cu un agent de întărire cu amine chiar 
înainte de realizarea epruvetelor pentru încercări. Compoziţia selectată, după 
întărire cu compusul aminic, are o rezistenţă bună din punct de vedere mecanic, 
termic, electric şi la atacul chimic al mediului de funcţionare al echipamentelor 
electroenergetice, caracteristici care sunt prezentate în tabelul 1. 

 
 Tabelul 1 

Caracteristica U.M. Valoarea 

Absorbţie de apă, 500 h, max. % 0,5 

Rezistenţă la vibraţii – corespunde 

Rezistenţă la agenţi chimici,după imersie timp de 30 zile în: 
A – soluţii 3 % de: 
–H2SO4 
–NaOH 
–NH4OH 
B – ulei mineral electroizolant 

– corespunde 

Rezistenţă la variaţii de temperatură, 50 cicluri de la         
–10 oC la +200 oC, timp de 3 ore 

– corespunde 

Rezistivitate electrică de suprafaţă, min. Ω 6·1017 

Rezistivitate electrică de volum, min. Ω·cm 2·1018 

Rigiditate dielectrică, min. kV/mm 35 

Rezistenţă de izolaţie la descărcări superficiale, max. pC 600 

3. SIMULAREA COMPORTAMENTULUI MATERIALELOR 
NANOCOMPOZITE  

3.1. Fenomene electrice în compozite nanoparticule-polimer 

În capitolul de faţă vom prezenta pe scurt anumite aspecte legate de 
comportarea electrică a compozitelor nanoparticule-polimer.  

 

a) Aspecte legate de interacţiunea electrostatică. Introducerea nanoparticulelor 
schimbă omogenitatea electrică a matricii polimerice. Un prim parametru care 
variază este permitivitatea electrică. Permitivitatea electrică a nanoparticulei poate 
fi mai mare, egală sau mai mică decât a matricii polimerice.  

În cazul în care este mai mare permitivitatea electrică a nanoparticulei decât 
cea  matricii polimerice, atunci câmpul electric este „atras” spre nanoparticulă. În 
interiorul acesteia, câmpul este constant. În imediata sa vecinătate câmpul electric 
scade (a se vedea figura 1a). Astfel, nanoparticula cu permitivitate electrică mai 
mare decât a matricii polimerice reduce valoarea câmpului electric în polimer. Pe 
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de altă parte, dacă avem un electron liber care se mişcă prin polimer atunci acesta 
va fi atras de către nanoparticulă deoarece aparre forţa de imagine, atractivă în acest 
caz. Astfel, electronul va tinde să fie capturat de către nanoparticulă. Electronul 
liber poate apare fie prin injecţia din electrozi, fie prin excitare termică din polimer 
sau, după caz, din nanoparticulă (presupunând că aceasta nu este metalică), fie prin 
emisie în câmp electric intens din sau din nanoparticulă, fie ca urmare a fondului de 
radiaţii ionizante existent în mediul ambiant.  

Dacă nanoparticula are o permitivitate electrică egală cu cea a matricii 
polimerice, atunci distribuţia de câmp electric nu este influenţată de către nano-
particule. Comportarea electronului poate fi însă afectată, deoarece nanoparticula 
poate prezenta alţi parametri ai structurii de benzi / nivele de energie. Acest lucru 
are drept efect apariţia unor potenţiale cuantice diferite între matricea polimerică şi 
nanoparticulă, potenţiale care pot duce, după caz, la împrăştierea sau la traparea 
electronului de căre nanoparticulă.  

Dacă nanoparticula are o permitivitate electrică mai mică decât a matricii 
polimerice, atunci câmpul electric este “respins” de către aceasta (a se vedea 
figura 3.1b). Valoarea câmpului creşte în imediata vecinătate a nanoparticulei. Cu 
alte cuvinte, între nnoparticule vecine câmpul electric devine mai intens în polimer. 
În cazul unui electron liber, forţa de imagine va fi repulsivă, astfel încât acesta va 
tinde să ocolească nanoparticula.  

 

 
 

a)                                                                  b) 
 

Fig. 3.1. Distriubuţia câmpului electric în vecinătatea sferei dielectrice.  
a – (stânga) – permitivitatea electrică a sferei mai mare ca a mediului în care este amplasată;  
b – (dreapta) – permitivitatea electrică a sferei mai mică ca a mediului în care este amplasată.  

Sursa: A. N. Matveev – Electricity and Magnetism, Ed. Mir Publishers Moscow, (1986). 
 

Un alt efect electrostatic care apare este cel datorat capturării electronilor de către 
nanoparticule. În acest caz, nanoparticulele se încarcă negativ şi creează un câmp 
electric care respinge ceilalţi electroni. Acest fenomen este de aşteptat să se întâmple 
mai ales lângă electrozi, deoarece în acea regiune putem avea electroni emişi de către 
aceştia din urmă în polimer. Prin această încărcare, apare o regiune de sarcină spaţială 
pe care electronii emişi ulterior trebuie să o escaladeze. Astfel, la câmpuri relativ joase, 
nanoparticulele încărcate negativ joacă rolul de barieră de injecţie. Totuşi acestea nu 
se pot încărca la nesfârşit. Dacă notăm cu Ecr valoarea câmpuli de străpungere a 
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polimerului care are permitivitatea electrică egală cu ε , atunci sarcina maximă Qs 
pe care o poate stoca o nanoparticulă este dată de expresia: 

 24s crQ R E=  (1) 

unde: R este raza nanoparticulei. Astfel, dacă avem valorile R = 10 nm, Ecr = 108 V/m şi 
ε = 2,5ε0 (ε0 este permitivitatea electrică a vidului), rezultă o valoare Qs = 10-17 C, 
adică aproximativ 100 de electroni. Limita indicată de expresia (1) este cea ideală, 
în realitate nanoparticula se va încărca la o sarcină mai mică. Acest lucru se întâmplă 
deoarece, o dată cu capturarea de electroni, potenţialul electric la suprafaţa 
nanoparticulei creşte iar electronii care vin vor trebuie să aibă energii din ce în ce mai 
mari pentru a putea ajunge la nanoparticulă. Astfel, dacă n este concentraţia volumică 
de nanoparticule iar h este grosimea acestui strat de sarcină spaţială (situat în imediata 
vecinătate a electrodului injector de electroni), atunci înălţimea ΔV a barierei de 
potenţial care trebuie învinsă pentru a trece de zona cu nanoparticule încărcate este: 

 2snQ
V h


=  (2) 

Pe de altă parte, nanoparticula va începe să emită electroni prin autoemisie în 
câmp intens, devenind un generator de purtători de sarcină liberi. Drept urmare, 
este de aşteptat ca sarcina maximă stocată de nanoparticulă să se situeze sub cea 
indicată de expresia (1). 

În ANSYS se vor putea simula distribuţiile de câmp electric în funcţie de 
geometria şi permitivitatea electrică a celor două materiale (polimer, respectiv 
nanoparticule), precum şi determinarea zonelor în care câmpul electric depăşeşte 
valoarea câmpului de străpungere în material. Fenomenele de captură şi emisie de 
sarcină nu pot fi simulate, programul ANSYS neavând prevăzute solverele de 
ecuaţii necesare în acest sens. Cel mult putem introduce manual nişte valori ale 
sarcinii pe nanoparticule şi vedea cum acestea influenţează distribuţia de câmp electric.  

 

b) Capturarea purtătorilor de sarcină liberi (electroni). Deoarece la sub-
punctul anterior am menţionat fenomenul decaptură electronică, vom detalia în 
continuare acest fenomen. În mod normal, în orice material, fie el şi polimeric, există 
legături chimice rupte. Aceste legături pot acţiona ca centri de captură şi pot reţine 
un electron pentru a se stabliza. În funcţie de sarcină iniţială pe care o au, aceste 
specii moleculare fie devin neutre dacă iniţial erau încărcate pozitiv, fie devin negative 
dacă iniţial erau neutre. În afară de aceste legături rupte, există specii moleculare neutre 
care au afiniate faţă de electroni (de exemplu gruparea amino). Aceste grupări pot 
captura un electron, molecula respectiv devenind negativă. Electronul poate fi cedat 
ulterior fie prin excitare termică, fie prin iluminare cu anumite lungimi de undă, fie 
prin ciocnirea grupării moleculare respective de către un alt electron.  

În afară de polimer, nanoparticula poate captura şi ea electroni. Acest lucru se 
întâmplă dacă nanoparticulele sunt metalice (caz în care nanoparticula este ca o 
groapă de potenţial pentru electroni) sau dacă sunt dielectrice şi au permitivitatea 
electrică mai mare decât cea a polimerului. Cel mai adesea captura poate avea loc la 
suprafaţa nanoparticulei, acolo unde aceasta prezintă multe stări de suprafaţă 
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(nanoparticule dielectrice). În cazul nanoparticulelor metalice, electronul este captat de 
către nanoparticulă ca întreg, fiind delocalizat pe suprafaţa sau în interiorul acesteia. 

Indiferent de locul în care  fost capturat (polimer sau nanoparticulă), electronul 
respectiv creează sarcină spaţială negativă (excepţie făcând radicalii pozitivi care 
prin captură devin neutri). Electronii pot fi re-emişi de pe aceşti cntri de captură fie 
prin emisie în câmp intens, fie pe cale termică, fie prin iradiere cu radiaţii ionizante 
sau cu lumină în ultraviolet, fie prin impactul cu alţi electroni liberi. La temperatura 
ambiantă, această emisie devine importantă în câmp electric intens, putând juca un 
rol în străpungerea materialului. Astfel, dacă la câmpuri joase (cele de exploatare) 
aceşti centri pot juca un dublu rol – şi anume cel de captură de electroni şi, 
respectiv, cel de barieră electrostatică – în câmpuri intense rolul lor se poate inversa 
şi pot deveni promotori ai străpungerii. De aceea, este de preferat ca nanoparticulele 
să aibă următoarele proprietăţi: 

− permitivitate electrică mai mare decât a polimerului; 
− să fie dielectrici cu bandă interzisă mare; 
− să prezinte nivele adâci în banda interzisă; 
− să nu aibă proprietăţi piezoelectrice. 
Ultima condiţie este utilă dacă ţinem cont că intr-un astfel de compozit pot 

apare stresuri mecanice fie datorită exploatării, fie datorită unor gradienţi termici. 
Dacă nanoparticulele au proprietăţi piezoelectrice, atunci acestea generează un 
câmp electric atunci când sunt stresate mecanic. Acest câmp electric intern se poate 
adăuga celui extern şi astfel se poate ca, local, câmpul electric în polimer să 
depăşească câmpul de străpungere chiar dacă câmpul electric exterior este în limita 
de funcţionare normală a compozitului.  

 

c) Mecanisme de străpungere. Străpungerea este fenomenul prin care concen-
traţia de electroni creşte brusc, ducând la o creştere abruptă a curentului electric şi 
transformând materialul izolator într-unul conductor. Cauzele străpungerii pot fi 
multiple şi ţin, în primul rând, de structura şi proprietăţile materialului considerat. Nu 
vom analiza în detaliu străpungerea în cazul polimerilor, acesta fiind un subiect 
deosebit de vast, ci vom prezenta câteva mecanisme care pot avea loc. 

De regulă, în orice material, chiar şi izolator, există un număr de electroni 
liberi. Dacă aceştia sunt acceleraţi de către câmpul electric la energii suficient de mari 
pentru a rupe alţi electroni din materialul de bază şi a-i duce în zona energetică în 
care sunt electroni de conducţie, atunci numărul eletronilor se multiplică şi apare 
fenomenul de avalanşă. Cu alte cuvinte, într-o variantă simplificată, putem spune că 
dacă un electron câştigă de la câmpul electric, pe parcursul unui drum liber mediu, 
o energie suficientă cât să rupă cea mai slabă legatură a polimerului (legătură care 
să fie generatoare de electroni liberi) atunci apare fenomenul de străpungere. În 
acest model foarte simplificat, valoarea câmpului critic este dată de expresia: 

 cr
W

E


=  (3) 

unde W este energia de legătură cea mai slabă a moleculei iar λ este drumul liber al 
electronului. Dacă valoarea energiei W este de ordinul electron-volţilor iar a 
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drumului liber mediu este de ordinul a câteva sute de nanometri, rezultă pentru 
câmpul de străpungere o valoare de câteva zeci de MV/m. Trebuie precizat faptul 
că ruperea celui de al doilea electron se realizează cu o anumită probabilitate 
(~0,9), ceea ce face ca nu toţi electronii primari de impact să fie generatori de 
electroni secundari. Din acest motiv, rata de multiplicare nu este de 2n ci de 
(1 + p)n, unde 0 < p < 1 este probabilitatea de a genera un electron liber secundar 
prin impact. Dacă energiile electronior primari devin foarte mari, atucni aceştia pot 
genera mai mult de un electron secundar, şi rata de multiplicare se schimbă.  

Cauzele străpungerii pot fi împărţite în trei categorii: 
– câmp electric intens; 
– efect Joule; 
– radiaţii ionizante. 
Străpungerea în câmp intens – şi aici ne referim de data aceasta la generarea 

electronilor primari – o constituie emisia de electroni fie din electrozi, fie din 
nanoparticule (dacă acestea conţin electroni liberi sau capturaţi), fie din radicalii / 
grupările polimerice care au captat un electron. Emisia aceasta are loc la temperatura 
ambiantă şi se datorează coborârii semnificative a barierei de potenţial care ţine 
electronii trapaţi, astfel încât electronii fie pot tunela prin bariera joasă fie pot sări 
foarte uşor peste barieră devenind electroni liberi. În această etapă – cea a depăşirii 
barierei – încă nu putem vorbi de străpungere. Mai trebuie îndeolinit condiţia (3) 
astfel încât electronii nprimari să genereze electroni liberi secundari, care la rândul 
lor sa genereze electroni liberi terţiari, şi aşa mai departe. După părerea noastră, 
emisia în câmp intens constituie principala cauză de străpungere. 

Străpungerea prin efect Joule apare atunci când, local, temperatura materialului 
creşte foarte mult şi fie polimerul, fie nanoparticula ajung să genereze electroni. Cel 
mai adesea, efectul Joule apare ca urmare a creşterii rapide a temperaturii locale, 
temperatură care are drept cauză o străpunegre anterioară locală. Străpungerea 
iniţială generează un curent suficient de intens şi de localizat astfel încât temperatura în 
zona respectivă să devină suficient de mare fie pentru a uşura saltul peste bariere de 
potenţial fie pentru ruperea locală de legături. Ceea ce este important la mecanismul 
prin efect Joule este faptul că – deşi curentul are o anumită direcţie pe care curge 
(în medie este direcţia câmpului electric) – căldura generată se răspândeşte şi în 
lateral, astfel încât zone în care electronii primari nu impactează moleculele / nano-
particulele generând electroni secundari devin totuşi generatoare de electroni primari. 
Străpungerea prin efect Joule poate să apară şi atunci când condiţiile de exploatare 
implică temperaturi mari.  

Străpungerea datorată radiaţiilor ionizante apare atunci când în apropierea 
compozitului respectiv se află o sursă puternică de radiaţii, fie UV, fie X, gamma, 
alfa sau beta. În acest caz, radiaţiile respective rup legăturile chimice atât ale poli-
merului cât şi ale nanoparticulei şi generează electronii primari. Trebuie menţionat 
faptul că există un fond natural (inclusiv compozitul însuşi este o astfel sursă dacă 
conţine izotopi radioactivi) de radiaţie ionizantă, ceea ce face ca întotdeauna să avem 
un anunit număr de electroni liberi în orice material. Responsabile de electronii 
iniţiali prezenţi în orice material, radiaţiile ionizante nu constituie un factor important 
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de străpungere atât timp cât materialul nu este pus în preajma unor astfel de surse 
de radiaţii. Excepţie fac liniile de înaltă tensiune, unde tensiunile electrice ale liniei 
pot accelera electronii din plasma formată anterior prin străpungere la energii 
suficient de mari astfel încât aceştia să emită radiaţie de frânare în domeniul razelor 
X moi. Însă, aşa cum am spus, în acest caz există deja o străpungere iniţială.  

Un parametru important care controlează străpungerea electrică este forma 
nanoparticulelor. Dacă acestea au suprafaţa cu asperităţi, atunci asperităţile respective 
devin concentratori de câmp electric şi pot genera străpungeri. De asemenea, acest 
efect apare şi dacă nanoparticulele au o formă foarte alungită (elipsoizi alungiţi, 
cilindri, etc.). De aceea, este de preferat ca nanoparticulele să aibă formă sferică cu 
suprafaţă cât mai netedă.  

3.2. Modelarea compozitului polimer - nanoparticule 

Aşa cum s-a arătat în rândurile de mai sus, modelarea se va face luând în 
considerare particule în formă de elipsoid cu: 

− diverse volume ale elipsoidului;  
− diverse raporturi ale axelor elipsoidului pentru acelaşi volum. 
Ca amplasament al nanoparticulelor se va opta pentru: 
− diverse densităţi pe unitatea de volum; 
− diverse orientări ale axelor mari ale elipsoizilor. 
Datorită discrepanţelor mari în ceea ce priveşte dimensiunea maximă a 

nanoparticulelor şi cea a matriţei polimerice, simularea nu poate fi realizată la scară 
macroscopică. Pentru a putea face simularea cu un grad de acurateţe considerabil se 
vor face mai multe simulări ale unei nanoparticule situată într-un domeniu restrâns 
al matriţei. Dimensiunea domeniului va fi data de concentraţia volumică de nano-
particule răspândite în polimer.  Ca o alternativă, se poate considera un domeniu fix, 
în care să fie amplasat un număr mai mare de particule. Cu cât concentraţia va fi mai 
mare cu atât mai multe particule se vor găsi în unitatea de volum. Pe graniţele acestui 
domeniu vor fi aplicate condiţii de simetrie, astfel încât pentru domeniul analizat să 
se emuleze condiţii identice cu prezenţa unor volume similar în vecinătate lui. 

 

       
a) b) c) 

Fig. 3.2. Trei exemple de domenii generate prin amplasarea aleatoare a unui număr de  
5 (a), 10 (b) şi respective 50 (c) de nanoparticule în domeniul considerat din matriţa de polimer. 
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O altă variantă ar putea fi considerarea unui domeniu cu simetrie cilindrică în 
jurul particulei. Şi în acest caz nanoparticula poate avea forma unui elipsoid de 
rotaţie cu două semiaxe egale, sau, în caz limită, cu toate semiaxele egale, când 
acest elipsoid se va transforma într-o sferă. Pentru cazuri mai complexe, se poate 
considera orice formă cu simetrie axială.  

Pentru o astfel de abordare, tipul de analiză va fi una 2 dimensională. 
În acest caz problema se reduce la considerarea unei singure nanoparticule şi 

la spaţiul din jurul ei. În situaţiile când nanoparticula este considerată sferică sau 
elipsoidală, domeniul de analiză se poate restrânge şi mai mult, prin declararea axei 
perpendicular pe axa de simetrie ca aparţinând unui plan de simetrie. În acest fel, 
domeniul va fi redus la maximum, permiţând o tratare mai detaliată fenomenelor 
fără a impieta asupra resursei de calcul. 
 

   
 a) b) 

Fig. 3.2. Model al nanoparticulei elipsoidale  în matriţa polimerică în care se prezintă : 
a) modelul 3D integral şi b) modelul axisimetric. 

 

   
a) b) 

Fig. 3.3. Model al nanoparticulei fără simetrie multiplă  în matriţa polimerică în care se prezintă: 
a) modelul 3D integral şi b) modelul axisimetric. 
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CONCLUZII 

Lucrarea prezintă unele rezultate obţinute în cadrul proiectului nr. 57/2014,  
realizat prin programul Parteneriate în domenii prioritare – PN II, derulat cu 
sprijinul MEN – UEFISCDI. 

Proiectul abordează dezvoltarea unor tipuri de materiale nanocompozite noi, 
performante, aplicabile în tehnologii eficiente de remediere a motoarelor electrice 
pentru producerea energiei, având ca rezultat realizarea de materiale noi şi avansate 
de interes pe plan naţional şi internaţional. 

Dezvoltarea noilor materialelor electroizolante urmăreşte ca reticularea com-
pozitelor să se  realizeze la temperatura ambiantă, fără utilizare de compuşi toxici şi 
volatili, fără necesitatea unor tratamente termice îndelungate. Materialele realizate 
trebuie să reziste în condiţiile de funcţionare a echipamentelor electroenergetice: 
tensiuni înalte, vibraţii, solicitări mecanice, termice, electrice şi la atacul chimic din 
mediul de funcţionare.  

În lucrare a fost prezentat modul în care s-a făcut alegerea componenţilor 
pentru formularea compoziţiilor peliculogene, utilizând relaţiile structură-proprietăţi 
cunoscute pentru aceştia. A fost prezentat modul de realizare în faza fluidă a 
materialelor compozite electroizolante, fiind descrise etapele procesării: predispersia, 
dispersia şi finalizarea dispersiei, precum şi parametrii de influenţă în tehnologia de 
dispersare avansată. Au fost prezentate dimensiunile geometrice recomandate 
pentru  instalarea “efectului doughnut” şi dependenţa dintre diametrul discului 
viteza periferică a discului amestecător. 

Pentru modelare ne-am orientat spre metoda elementului finit, disponibilă 
prin intermediul pachetului software ANSYS. Se pot simula distribuţiile de câmp 
electric în funcţie de geometria şi permitivitatea electrică a celor două materiale 
(polimer, respectiv nanoparticule), precum şi determinarea zonelor în care câmpul 
electric depăşeşte valoarea câmpului de străpungere în material. 

Modelarea se face luând în considerare particule în formă de elipsoid cu  
diverse volume ale elipsoidului, respectiv  diverse raporturi ale axelor elipsoidului 
pentru acelaşi volum. 

Ca amplasament al nanoparticulelor se va opta pentru  diverse densităţi pe 
unitatea de volum sau  diverse orientări ale axelor mari ale elipsoizilor. 

O altă variantă consideră un domeniu cu simetrie cilindrică în jurul particulei. 
Şi în acest caz nanoparticula poate avea forma unui elipsoid de rotaţie cu două 
semiaxe egale, sau, în caz limită, cu toate semiaxele egale, când acest elipsoid se va 
transforma într-o sferă. Pentru cazuri mai complexe, se poate considera orice formă cu 
simetrie axială. Pentru o astfel de abordare, tipul de analiză este una 2 dimensională. 

S-a realizat modelul geometric pentru cazul 3D integral şi pentru cazul 
axisimetric. 

Proiectul continuă cu dezvoltarea şi îmbunătăţirea tehnicilor de procesare la 
scară semi-industrială cu urmărirea reproductibilităţii caracteristicilor şi stabilirea 
duratei de viaţă. 
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