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Rezumatul fazei 
 

Lucrarea de faţă reprezintă prima fază a proiectului „Fundamentarea aplicaţiilor şi 
cercetărilor experimentale, considerând conceptele mecanicii ruperii 
materialelor polimerice sudate şi nesudate” care are ca obiect actualizarea 
informaţiilor din literatura de specialitate recentă inclusiv din ultimii cinci-şase ani. 
 
Capitolul 1 este unul introductiv care încadrează problematica proiectului în 
problematica generală a metodelor de încercare de mecanica ruperii şi de evaluare 
prin examinare nedistructive a acuităţii defectelor de tip fisură.  
Proiectul îşi propune în prima faza formarea unor sisteme de management al calităţii 
in domeniul evaluării aptitudinii a riscului imperfecţiunilor identificate prin examinări 
nedistructive prin prisma metodelor de mecanica ruperii. Se va evalua influenţa 
dimensiunii imperfecţiunilor identificate la examinările nedistructive, care va avea 
capacitatea de a rezolva  problemele complexe ale instalaţiilor ce lucrează in condiţii 
de presiune si temperatura ridicata, pornind de la calculele de proiectare (conf. 
codurilor de proiectare), la monitorizarea si evaluarea duratei restante de viata, 
conform următorilor parametri:  
• date privind tenacitatea;  
• caracterizarea defectelor;  
• tratarea tensiunilor primare şi secundare;  
● alegerea nivelului de evaluare; selectarea coeficienţilor de concentrare ai tensiunii; 
evaluarea fisurii;  
● evaluarea tensiunilor reziduale; analiza la sfâşiere ductilă; metode fiabiliste; 
procedura de curgere înaintea ruperii; evaluarea solicitării precedente;   
• calculul duratei restante de viata; etc. 
 
Capitol 2 prezintă aspectele principale ale mecanicii ruperii polmerilor  din 
literatura de specialitate. 
 Moleculele mari sintetice sunt realizate prin îmbinarea a mii de unităţi moleculare 
cunoscute ca monomeri. Procesul de îmbinare a moleculelor este denumit 
polimerizare şi numărul acestor unităţi în moleculele lungi este cunoscut ca grad de 
polimerizare. Numele multor polimeri constă din numele monomerului cu sufixul poli-
. De exemplu polimeri precum polipropilena şi poliestirenul sunt produşi din propilenă 
şi respectiv stiren. Cuvintele de polimer şi plastic sunt sinonime dar de fapt ele sunt 
distincte. Polimerul este un material pur care rezultă din procesul de polimerizare şi 
uzual este luat ca numele de familie pentru materialele care au molecule lungi sub 
formă de lanţ.  
Polimerii conţin aditivi din mai multe motive şi principalii aditivi folosiţi sunt [42]: 
● Agenţii antistatici. Majoritatea polmerilor întrucât sunt slabi conducători de 
electricitate se încarcă cu o anumită sarcină electrostatică. Aceştia atrag umezeala 
din aer la suprafaţa plasticului, îmbunătăţind conductivitatea suprafeţei sale şi 
reducând probabilitatea unei scânteieri sau a unei descărcări electrice. 
● Agenţii de cuplare. Ei sunt adăugaţi pentru îmbunătăţirea legării plasticului de 
materialele de umplere anorganice precum fibrele de sticlă. În acest scop sunt folosiţi 
o varietate de titanaţi şi silani.  
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● Materialele de umplere. Unele materiale de umplere precum fibrele de materiale 
anorganice îmbunătăţesc caracteristicile mecanice ale unui material plastic. Altele 
numite extensori permit să fie produs un volum mare de fapt cu o răşină relativ mică. 
Carbonatul de calciu, silica şi argila sunt frecvent folosite ca extensori. 
● Inhibitorii de flacără. Majoritatea polimerilor întrucât sunt materiale organice sunt 
inflamabili. Aditivii care conţin cloruri, bromuri, fosfataţi sau săruri metalice reduc 
probabilitatea producerii combustiei. 
● Lubrefianţii. Lubrefianţii precum parafina sau stearatul de calciu reduc 
vâscozitatea plasticului turnat şi îmbunătăţesc caracteristicile de formare. 
● Pigmenţii. Sunt folosiţi pentru colorarea plasticelor. 
● Plastifianţii. Sunt materiale cu greutate moleculară scăzută care alterează 
caracteristicile mecanice şi caracteristicile de formare ale plasticelor. Un exemplu 
este producerea claselor flexibile de policlorură de vinil.   
● Întăritorii. Adăugarea fibrelor de sticlă şi de carbon cresc rezistenţa mecanică şi 
rigiditatea polimerilor.  
● Stabilizatorii. Stabilizatorii previn deteriorarea polimerilor datorită factorilor de 
mediu. Antioxidanţii sunt adăugaţi la polietilenă şi la polistiren. În procesarea 
policlorurii de vinil sun ceruţi stabilizatori termici. Aceştia previn şi deteriorarea 
datorată radiaţiei ultraviolete. 
La fel ca oricare disciplină inginerească abordată la început este util să se pună 
mecanica ruperii în perspectivă prin listarea mai întâi a dezvoltărilor sale majore: 
1) În 1898 inginerul german Kirsch a arătat că în jurul unei găuri circulare dintr-o 
placă infinită supusă la o tensiune de întindere uniformă există un coeficient de 
concentrare a tensiunii de 3 (Timoshenko, 1970). 
2) În timpul investigării cedărilor neaşteptate ale vapoarelor în 1913 Inglis a extins 
soluţia tensiunii în jurul unei găuri circulare dintr-o placă infinită la cazul mai general 
al unei elipse. Trebuie notat că această problemă a fost rezolvată 3 ani mai târziu de 
Kolosoff (care a fost mentorul lui Muschelisvili) la St. Petersburg, oricum istoria 
aminteşte doar că Inglis a arătat că coeficientul de concentrare a tensiunii de: 

SCF = 1 + 2(a/ρ)1/2          
prevalează în jurul elipsei (unde a este semi-lungimea axei mari şi ρ este raza de 
curbură) (Notă: Notăm că pentru un cerc este obţinut un coeficient de concentrare a 
tensiunii de 3.) 
3) Lucrarea veche a lui Inglis a fost urmată de studiile clasice ale lui Griffith, care 
iniţial nu a fost interesat de rezistenţa structurilor fisurate (mecanica ruperii nu a fost 
încă o disciplină), ci mai degrabă în rezistenţa la tracţiune a solidelor cristaline şi 
legătura sa cu teoria s-a bazat pe caracteristicile reţelei lor cristaline, care este aprox. 
egală cu E/10, unde E este modulul Young (Kelly 1974). 
Griffith împreună cu asistentul său Lockspeiser lucrând la Royal Aircraft 
Establishment (RAE) la Farnborough, Anglia (care a avut o tradiţie în toleranţa faţă 
de tinerii cercetători originali şi excentrici) şi a testat rezistenţa barelor de sticlă de 
diferite diametre la diferite temperaturi (Gordon 1988). Ei au găsit că rezistenţa a 
crescut rapid în timp ce dimensiunea a scăzut. S-au găsit valori asimptotice de 1.600 
şi de 25 Ksi pentru epruvetele de dimensiuni infinit mici şi respectiv de volum. 
Pe baza acestor două observaţii prima contribuţie majoră a lui Griffith pentru 
mecanica ruperii a fost sugerarea că există mici defecte interne care acţionează ca şi 
concentratori de tensiune în solide, afectând astfel puternic rezistenţa lor la tracţiune. 
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Astfel, prin reanalizarea lucrării vechi a lui Inglis, Griffith a determinat că prezenţa 
defectelor eliptice minuscule a fost responsabilă pentru reducerea dramatică a 
rezistenţei sticlei dintre valoarea teoretică şi valoarea măsurată în realitate. 
4) A doua contribuţie majoră făcută de Griffith a fost derivarea criteriului 
termodinamic la rupere prin considerarea modificării totale în energia ce are loc în 
timpul fisurării. În timpul extensiei fisurii energia potenţială (atât lucrul mecanic 
exterior cât şi energia de deformaţiei internă) este eliberată şi „transferată” pentru a 
forma energia de suprafaţă. 
Din nefericire într-o noapte Lockspeiser a uitat să stingă flacăra folosită la topirea 
sticlei provocând un incendiu. În urma investigaţiei RAE a decis ca Griffith să se 
oprească pentru un timp şi a fost transferat la departamentul de motoare. 
5) După lucrarea lui Griffith subiectul mecanicii ruperii a fost inactiv o perioadă de 
aprox. 20 de ani până când în 1939 Westergaard a derivat expresia pentru câmpul 
de tensiune de lângă vârful unei fisuri ascuţite. 
6) Până în acest moment mecanica ruperii a fost o ştiinţă relativ obscură şi ezoterică. 
Oricum mai mult decât oricare factor singular numărul mare de cedări bruşte şi 
catastrofice care s-au produs în vapoare în tipul de după cel de-al doilea război 
mondial a dat o impetuozitate dezvoltării mecanicii ruperii. Dintre aprox. 5.000 de 
nave sudate construite în timpul războiului 1.000 au suferit degradări structurale, 150 
dintre acestea fiind serios degradate şi 10 s-au rupt complet în două. După război 
George Irwin care lucra la Laboratorul de Cercetări Navale al SUA a folosit ideea lui 
Griffith şi astfel a pus bazele mecanicii ruperii. El a avut două contribuţii majore: 

a) Independent de Orowan a extins teoria originală a lui Grifith la metale prin explicarea 
curgerii la vârful fisurii. Aceasta a condus la ceea ce uneori este numită teoria Griffith 
modificată. 
b) El a schimbat soluţia generală a lui Westergaard prin introducerea conceptului de coeficient 
de intensitate a tensiunii (SIF); 
c) El a introdus conceptul vitezei de eliberare a energiei G. 

7) Ulterior a fost studiată creşterea subcritică a fisurii. Această formă de propagare a 
fisurii este condusă fie prin aplicarea repetată a solicitărilor (oboseala) faţă de o 
fisură, fie prin prezenţa  în jurul său a unui mediu corosiv. În fiecare caz lungimea 
iniţială a fisurii şi starea de solicitare luate separat sunt sub valoarea lor critică. Paris 
în 1961 a propus prima relaţie empirică care leagă anvergura coeficientului 
intensităţii tensiunii de viteza creşterii fisurii. 
8) Consideraţiile ne-liniare făcute apoi de Wells, care în jur de 1963 a utilizat 
deplasarea la deschiderea fisurii (COD) ca parametru de caracterizare a rezistenţei 
unei fisuri într-un solid elasto-plastic, şi de către Rice, care a introdus în anul 1968 
integrala-J, care reprezintă probabil cea de-a doua referinţă în domeniu după 
lucrarea lui Griffith; el a introdus o integrală de contur liniară independentă de drum 
care este viteza de modificare a energiei potenţiale pentru un solid elastic neliniar în 
timpul extensiei unitare a fisurii. 
9) Altă contribuţie major a fost făcută ulterior de către Erdogan şi Sih în mijlocul anilor 
1960 atunci când ei au introdus primul model de propagare a fisurii după modul mixt. 
10) Alte avansuri majore s-au făcut ulterior într-un număr de sub-discipline ale 
mecanicii ruperii: a) creşterea dinamică a fisurii; b) ruperea laminatelor şi 
compozitelor; c) tehnicile numerice; d) filozofii de proiectare, etc. 
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11) În 1976 Hillerborg a introdus modelul fisurii fictive în care tensiunile de întindere 
reziduale pot fi transmise peste o parte a fisurii. Astfel, s-a dat un nou înţeles fisurilor 
în materiale pe bază de ciment. 
 
12) În 1979 Bazant şi Cedolin au arătat că pentru analiza obiectivă a structurii 
fisurate din beton conceptele mecanicii ruperii trebuie să fie folosite şi că conceptele 
mecanicii ruperii trebuie să fie folosite şi că modelele din rezistenţa materialelor 
clasică ar trebui să dea rezultate care au reţea sensibilă. 
Această scurtă vedere generală este destinată să facă la o acoperire detaliată a 
subiectelor ulterioare spre o înţelegere mai bună atunci când se face o perspectivă 
globală.  
Un număr de cercetători au raportat date pentru KIC,JIC şi curba J-R pentru plastice. 
Ei au aplicat teste şi proceduri de analiză a datelor asemănător ca la metale. 
Validarea pentru K şi J nu este garantată când un material expune rată de 
dependenţă la proprietăţile mecanice. De exemplu nici J nici K nu sunt potrivite 
pentru caracterizarea creşterii fisurii la fluaj în materialele metalice, un parametru 
alternant este cerut şi anume C* pentru comportarea materialului în timp. Schapery 
[87,88] a propus un parametru analog Jν la caracterizarea materialelor vâscoelastice. 
Se examinează baza de aplicare a J şi K la materialele vâscoelastice, precum şi 
limitările privind aceşti parametrii. 
a) Rupere controlată de K. 
In materialele vâscoelastice, îndepărtând încărcările şi tensiunile locale satisface 
aceleaşi condiţii ca şi în relaţiile de la cazul linear elastic. In consecinţă tensiunile 
lângă tipul de fisură expune singularitatea: 

(θ)          (1) 

Şi KI este legat de mutarea încărcărilor şi datorită geometriei la cazul linear elastic la 
mecanica ruperii. Deformaţiile şi deplasările depind de proprietăţile vâscoelastice. 
Factorul critic de intensitate a tensiunii pentru un material vâscoelastic peste o rată 
dependentă; valoarea lui KIC de la epruveta este transferată la o structură dacă  
istoriile deformaţiilor locale la tipul de fisură de la două configuraţii sunt similare. 
Ecuaţia 2.215 este aplicată numai când curgerea şi vâscoelasticitatea neliniară sunt 
limitate la o regiune mică în jurul fisurii. 
Sub plane de deformaţii cu condiţii linear vâscoelastice, KI este raportat la integrala J 
vâscoelastică, Jν, prin următoarea relaţie: 

          (2) 

Unde ER modul de referinţă , care este câteodată definit ca şi modulul de relaxare pe 
termen scurt. 
În fig. 1. arată creşterea fisurii la timpi t0 şi tρ2. Materialul vâscoelastic în jurul zonei 
de deformare la curgere ,Dugdale, care este mică în comparaţie  cu dimensiunile 
epruvetei. Considerăm punctul A care este la marginea zonei de curgere la t0 şi este 
la flancul posterior la t0+tρ. Mărimea zonei de curgere şi deplasarea la deschiderea 
fisurii(CTOD) poate fi aproximat ca şi: 
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                           (3) 

 
Fig. 1.: Creşterea fisurii la  CTOD în materialul liniar vâscoelastic 

 
şi  

         (4) 

Unde σcr este tensiunea de microfisurare. Intervalul de timp tρ este dat de 
           (5) 

Unde  este viteza de creştere fisurii. Pentru mulţi polimeri, modulul de relaxare în 
timp poate fi reprezentat de o lege simplă de putere: 

E(t)=E1t-n           (6) 
Unde E1 şi n sunt constante de material şi depind de temperatură. Dacă 
microfisurarea se produce la deformaţii critice care sunt independente de timp, 
tensiunea de microfisurare este dată de: 

σcr=E(t)εcr                             (7) 
Substituind ecuaţia 2.5 şi 2.7 în ecuaţia 2.4 se obţine 

K2
IC=δcεcrE2

1t-2n= δcεcrE2
1(ρc/a)-2n                        (8) 

Soluţia pentru ρc şi inserarea rezultatului în ecuaţia 2.8 ne dă: 
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            (8) 

În fig. 2. este reprezentarea schematică pentru viteza de creştere a fisurii în raport cu 
KI pentru n valori diferite. In independenţa de timp a materialului, n=0; fisura rămâne 
staţionară sub KIC şi să fie instabilă când KI=KIC. In câteva materiale, KIC este o 
proprietate unică de material. Când n>0 propagarea fisurii poate să depăşească 
valorile lui KI. Dacă n este mic ,viteza de creştere a fisurii este mare la intensitatea 
tensiunii, şi curba -KI expune un punct ascuţit. In polimerii tipici sub Tg, n<0,1[87]. 
La o valoarea KI scăzută creşterea fisurii trebuie să fie neglijabilă. Viteza fisurii 
trebuie să fie accelerată rapid când epruveta atinge vârfuri în curba -KI .  

 
Fig. 2.: Efectul aplicării KI pe viteza fisurii pentru o varietate de materiale 

 
b) Rupere controlată de J. 
Schapery a introdus integrala J viscoelatică,Jν, aceasta ia în considerare numeroase 
tipuri de comportări vascoelastice,liniare şi neliniare. Pentru orice material acestea 
satisfac legile constitutive, Schapery arătând acest Jν definit de condiţiile tipului de fisură. 
Astfel Jν este potrivit pentru criteriul de rupere pentru dependenţa mare în timp a 
materialelor. Multe dintre aplicaţiile practice de la mecanica ruperii la polimeri au 
considerat numai integrala J convenţională, care nu ia în considerare dependenţa în 
timp a deformaţiilor. Testele J convenţionale pe polimeri pot furniza informaţii. 
Integrala J vâscoelastică poate fi definită de la curba dintre încărcare-deplasare (fig. 3): 

         (9) 

Unde P este încărcarea aplicată în epruvetă pentru unitatea de grosime. 
Presupunând curba P-Δe  satisface legea de putere: 
           P=M(Δe)N          (10) 
Unde M şi N sunt parametri independenţi de timp;N este proprietate de material, atât 
timp cat M depinde de ambele materiale şi geometrie. Pentru materialul liniar 
vâscoelastic N=1 şi M sunt rigiditatea elastică. Inserând ecuaţia 2.225 în ecuaţia 
2.224 se obţine: 

         (11) 

Soluţia pentru Jν în termenii deplasărilor ecuaţia (2.223) ne dă : 
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         (12) 

 
Fig. 3.: Curbele încărcare – descărcare - pseudo deplasarea pentru materialele vâscoelastice 

 
Să evaluăm pe J de la aceleaşi test al ratei de constante: 

               (13) 

Încărcarea poate fi exprimată ca o funcţie de deplasările fizice combinând ecuaţiile 
2.223 şi 2.225: 

         (14) 

Substituind ecuaţia 2.18 în ecuaţia 2.17 se obţine: 

       (15) 

pentru că Δ= . De aceea,          
Jν=Jφ(t)                     ( 16) 

  unde  

              (17) 
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Pentru un material vâscoelastic liniar în plan de deformaţii, relaţia dintre J şi KI este 
dată de: 

                        (18) 

Integrala J convenţională caracterizează condiţiile tipului de fisurare în materialul 
vâscoelastic pentru un timp dat. Valoarea critică a lui J din laboratorul d e testare 
este transferată la o structură, dând timpi de cedare în două configuraţii la fel. 
Aplicarea mecanicii ruperii la polimeri prezintă probleme adiţionale pentru J şi Jν. La 
tensiuni suficient de înalte materialele polimerice cunosc deformaţii ireversibile, cum 
ar fi curgerea, microfisurarea. Această  comportare neliniară a materialului expune 
diferenţa dintre dependenţa de timp şi deformaţia vascoelastică. 
Ca şi rezumat integrala J poate furniza măsuri raţionale pentru rezistenţă pentru 
materialele vascoelastice, dar aplicabilitatea pentru datele lui J la componentele 
structurale este suspectă.  
 
Capitolul 3.  cuprinde achiziţia de software specializat pentru comanda 
pulsatorului. Pentru realizarea încercărilor de mecanica ruperii pentru polimeri este 
necesar un software pentru comanda pulsatorului electrohidraulic Schenk.  
Datele necesare conform cerinţelor de  pentru efectuarea încercărilor sunt: 
 - realizare cicluri de oboseală oligociclică; 

- încercări cu controlul deformaţiei; 
- încercări cu controlul tensiunii; 
- înregistrarea buclei de histereză (tensiune deformaţie) cu posibilitatea redării 
buclelor pentru cicluri dorite; 
- întocmire raport de încercare 

În Anexa 1 se prezintă Referatul de necesitate pentru achiziţia pulblică prin atribuire 
directă a software-ului. 
Capitolul 4  cuprinde concluziile lucrării şi prezintă modul de continuare. Faza 
următoare constă în adaptarea pulsatorului Schenck pentru realizarea programului 
experimental. 

  
Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri 
pentru continuarea proiectului 

 
 Rezultate 

S-a elaborat un  studiu documentar privind ultimele lucrări şi rezultate comunicate în 
reviste de prestigiu respectiv la Congresele Mondiale şi Congresele Europene de 
Mecanica Ruperii. S-au studiat peste 100 de articole în extenso din care s-au preluat 
informaţiile relevante pentru tema aflată în studiu 
S-a efectuat o vizită de documentare la Universitatea Tehnică din Belgrad (Serbia). 
 
 Stadiul realizării obiectivului fazei  
Obiectivul fazei a fost realizat. Prin studiul efectuat s-au relevat principalele rezultate 
şi aplicaţii industriale ale metodei mecanicii ruperii pentru polimeri. 
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Concluzii şi propuneri de continuare a proiectului 
Studiul a relevat o serie de elemente noi în preocupările mondiale la aplicarea 
metodei mecanicii ruperii, la materiale polimerice cu aplicaţii din domeniile 
aeronautic., automobile şi multe altele. Se achiziţionează un software de comandă 
pulsator pentru realizare încercări de mecanica ruperii. 
Proiectul va continua cu faza II-a care prevede adaptarea pulsatorului Schenck 
pentru pregătirea părţii experimentale. Termenul fazei II este 15 septembrie 2009. 

 
 

 
Responsabil proiect,  
 
 
Dr.ing. Horia MATEIU 


