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Faza 3: Realizare experimente de mecanica ruperii pe materiale polimerice 
nesudate.. 
 

Lucrarea de faţă reprezintă a treia fază a proiectului „Fundamentarea 
aplicaţiilor şi cercetărilor experimentale, considerând conceptele mecanicii 
ruperii materialelor polimerice sudate şi nesudate” care are ca obiect .realizarea 
cercetărilor de laborator pe baza experimentelor de tracţiune statică, de încovoiere 
prin şoc şi de mecanica ruperii pe două materiale polimerice nesudate. S-au efectuat 
determinări experimentale de tracţiune statică, de încovoiere prin şoc şi de mecanica 
ruperii.  

 
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  date privind materialul ales pentru experimente. 
În prezenta lucrare s-au experimentat două materiale polimerice Necuron 

1300 şi Necuron 1020, produse de către firma Necumer (Germania) ale căror date 
generale se prezintă mai jos [34]. 

2.1. Date generale despre materialul polimeric Necuron 1300. 
2.1.1. Numele comercial: NECURON

 
1300 

Producător: NECUMER-PRODUCT GmbH Bruchheide 16, 49163 Bohmte  
2.1.2. Caracterizarea chimică: Bloc din poliuretan (polimer) dezvoltat din 

reacţia dintre combinaţiile de hidroxil şi izocianaţi di- sau poli-funcţionali. 
Materialul dispune de o rezistenţă foarte înaltă la îndoire, la compresiune şi la 

abraziune.   
Aplicaţiile generale pentru materialul polimeric NECURON 1300 sunt 

următoarele: 
• scule pentru deformarea tablelor metalice pentru caroserii auto, matriţe 

pentru table de până la 1,5 mm grosime cu adâncime de ambutisare de 60 mm pe 
lovitură;  
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• scule de ciocănire sau de bordurare (mandrinare);  
• modele pentru copiere; 
• matriţe pentru deformare plastică a metalelor; etc.  
Se poate prelucra mecanic prin frezare cu scule de aşchiere pentru metale: 
Se poate lipi  cu adezivi de tip K8 şi K13. Culoarea este roşie. 
În tab. 2.1. se prezintă caracteristici fizice şi mecanice ale materialului 

Necuron 1300  
 
Tab. 2.1.: Caracteristicile fizice şi mecanice ale materialului Necuron 1300. 
Coloare  roşie 
Coeficientul de dilatare termică  aprox. 65x10-6 K-1  
Temperatura la care rezistă   70 °C aprox. 70 °C  
Duritatea Shore D  aprox. 80  
Rezistenţa la compresiune  aprox. 87 N/mm²  
Rezistenţa la îndoire  aprox. 92 N/mm²  
Densitatea  aprox. 1.15 g/cm³  
Rezistenţa la abraziune  aprox. 390 mm³  
Clasificarea protecţiei contra incendiului  -  
Rezistenţa la curent electric  aprox. – 27, 5Ω x cm  
Rezistenţa la încovoiere prin şoc pe epruvete crestate (rezilienţa)  aprox. 27.5 kJ/m

2 
 

Conductivitatea  aprox. - W/mk  
 

2.2. Date generale despre materialul polimeric Necuron 1020. 
Caracteristici generale: rezistenţă înaltă la îndoire, la compresiune şi la 

abraziune. 
Aplicaţiile acestui material sunt în următoarele domenii: 
● scule de deformare şi de bordurare; 
● modele pentru turnătorie cu tensiuni mecanice înalte; 
● ansambluri pentru turnare şi cutii pentru miezuri; 
● scule pentru deformarea plastică prin ambutisare a tablelor metalice şi a 

sculelor de îndoire pentru table subţiri.   
În tab. 2.4. se prezintă caracteristici fizice şi mecanice ale materialului 

Necuron 1020.  
 
Tab. 2.4.: Caracteristicile fizice şi mecanice ale materialului Necuron 1020. 
Coloare  negru 
Coeficientul de dilatare termică  aprox. 65x10-6 K-1  
Temperatura la care rezistă   70 °C aprox. 70 °C  
Duritatea Shore D  aprox. 80  
Rezistenţa la compresiune  aprox. 82 N/mm²  
Rezistenţa la îndoire  aprox. 79 N/mm²  
Densitatea  aprox. 1,20 g/cm³  
Rezistenţa la abraziune  aprox. 420 mm³  
Clasificarea protecţiei contra incendiului  -  
Rezistenţa la curent electric  aprox. – 27, 5Ω x cm  
Rezistenţa la încovoiere prin şoc pe epruvete 
crestate (rezilienţa)  

aprox. 14,3 kJ/m
2 
 

Conductivitatea  aprox. - W/mk  
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În fig. 2.1. … fig.2.2. se prezintă aplicaţii de matriţe din materialul Necuron 1300 

utilizate pentru ambutisarea tablelor din oţel. 

 
 

 
 

Fig. 2.1.:  Matriţă de deformare prin ambutisare şi tabla din oţel prelucrată 
 

 
 

Fig. 2.4.:  Matriţă de deformare prin ambutisare şi tabla din oţel prelucrată. 
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3. Programul experimental. 
3.1. Introducere.  
Programul experimental aplicat materialelor polimerice achiziţionate de la 

Firma „Vest Tours – Braşov”, care livrează în România produsele firmei Necuron din 
Germania. 

În cadrul acestei faze s-au efectuat trei tipuri de încercări mecanice: 
● încercări de tracţiune; 
● încercări de încovoiere prin şoc; 
● încercări de mecanica ruperii (încercarea KIc).  
3.2. Încercările de tracţiune. 
Încercările de tracţiune s-au efectuat corespunzător standardului SR EN ISO 

527, partea 1 [35] şi partea 2 [36]. 
Încercările de tracţiune s-au efectuat pe maşina de încercare Zwick  - Z 005, 

de 5 kN (fig. 3.1.)  pe materialul Necuron 1300. S-au efectuat încercări pe 6 (şase) 
epruvete, iar epruvetele rupte se prezintă în fig. 3.2. 

Rezultatele încercării la tracţiune captate pe calculatorul maşinii de încercare 
se prezintă în tab. 3.1. Toate epruvetele s-au rupt în interiorul porţiunii calibrate de 
30 mm. În tab. 3.2. se prezintă rezultatele încercării de tracțiune cu datele cerute de 
standardul SR EN ISO 527. 
 

 
 

Fig. 3.1.: Maşina de încercare la tracţiune, Zwick  - Z 005, de 5 kN. 
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Fig. 3.2.: Epruvetele din polimerul Necuron 1300 rupte la încercarea de tracţiune. 
 

 
Tab. 3.1.: Încercări tracțiune pe polimerul Necuron 1300 la temperatura de T =   
22,6°C  şi la  umiditatea de 45% 

 
 

Tab. 3.2.: Rezultatele încercării de tracțiune cu datele cerute de standardul SR EN 
ISO 527. 

 
 

3.3. Încercările de încovoiere prin şoc. 
Încercările de încovoiere prin şoc s-au efectuat corespunzător standardului EN ISO 179-

1 [37]. Materialul utilizat pentru epruvete a fost polimerul Necuron 1300. S-au încercat 6 
epruvete fără crestătură şi 6 epruvete cu crestătură, conform EN ISO 179-1. 



 

PN 09-160202: Fundamentarea aplicaţiilor şi cercetărilor 
experimentale, considerând conceptele mecanicii ruperii materialelor 
polimerice sudate şi nesudate. 

 

6/8 

Pentru încercările epruvetelor prelevate din materialul Necuron 1300 s-au utilizat un 
ciocan pendul cu capacitatea de 4N·m, prezentat în fig. 3.10. Epruvetele rupte sunt 
prezentate în fig. 3.11. iar rezultatele energiei de rupere sunt prezentat în tab. 3.3.  
 
Tab. 3.3.: Rezultatele încercărilor la încovoiere prin şoc pe materialul Necuron 1300. 

 
 

 
● Concluzie – pct. 3.3., la încercările de încovoiere prin şoc. 
Rezultatele încercărilor de încovoiere prin şoc relevă un aspect important şi 

anume acela     că încercările pe epruvete necrestate oferă o aborbţie a energiei la 
rupere de cca. 25-24% din energia potenţială iniţială a aparatului iar cele pe epruvete 
crestate (cu concentrator) doar 1,75-2,5%. Aceasta înseamnă că materialul în volum 
fără concentratori de tensiune (importanţi) are tenacitate suficientă, dar orice 
concentrare a tensiunii îl duce în zona de rupere fragilă. De aceea se recomandă 
proiectanţilor de matriţe să evite concentrarea de tensiune, razele de racordare să fie 
generoase, iar suprafaţa concentratorului să fie lustruită. 

3.4. Încercări de mecanica ruperii (încercarea KIc).  
Încercările de mecanica ruperii s-au efectuat conform standardului ASTM D 

5045 – 99 [37].  
3.4.2. Încercări de mecanica ruperii pe două materiale polimerice 

Necuron. 
3.4.2.1. Instalaţia de încercare. 
Instalaţia de încercare la mecanica ruperii în vederea determinării 

experimentale a tenacităţii ruperii (KIC) s-a efectuat pe instalaţia de încercare 
servohidraulică de tip pulsator Walter Bay de 50 kN, comandată de la calculator, 
prevăzută cu software pentru mecanica ruperii (fig. 3.24), dotată cu traductorul de 
deplasare şi cu camera termografică (ISIM) pentru evidenţierea momentului creşterii 
fisurii. 
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3.4.2.2. Determinări experimentale. 
Încercările de mecanica ruperii s-au efectuat conform procedurii standard 

menţionate la pct. 3.4.1. utilizând aparatura de încercare menţionată la pct. 3.4.1. 
Epruvetele de încercare pentru cele două materiale examinate (Necuron 1300 şi 
Necuron 1020) s-au realizat din blocurile de material turnat corespunzător 
prescripţiilor standard de încercare. 

S-au încercat 4 epruvete din fiecare material. În fig. 3.27., şi fig. 3.28., se 
prezintă epruvetele înainte de încercare cu crestătura realizată şi cu fisura 
corespunzătoare în dreptul ei. 

 

 
 

Fig. 3.24.: Instalaţia de încercare tip pulsator Walter Bay de 50 kN. 

 
 

Fig. 3.27.:  Cele patru epruvete de mecanica ruperii din polimerul Necuron 1300 înainte de încercare.

 

Fig. 3.28.:  Cele patru epruvete de mecanica ruperii din polimerul Necuron 1020 înainte de încercare.  
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După prelucrarea rezultatelor experimentale prezentate în graficele din fig. 
3.29. – fig. 3.36, corespunzător relaţiilor (3.2) … rel. (3.5) s-a determinat prin calcul 
pentru fiecare epruvetă valoarea KQ (conform fig. 3.19.C), şi deoarece se respectă 
condiţia din re. (3.4.) valoarea KQ este egală cu valoarea critică a factorului de 
intensitate a tensiunii KIC. În tab. 3.4. pentru ambele materiale experimentate se 
prezintă rezultatele prelucrate pentru valorile caracteristicii de tenacitatea ruperii KI, 
şi a valorii validate a caracteristicii KIC.            
 
Tab. 3.4.: Rezultate obținute la încercarea de Tenacitate la Rupere (KIC). 

 

● Concluzie – pct. 3.4. privind rezultatele experimentale de mecanica 
ruperii 

Rezultatele încercărilor mecanica ruperii relevă un aspect important şi anume 
acela că valorile tenacităţii ruperii (KIC) obţinute pentru polimerul Necuron 1300 se 
încadrează în intervalul (2,79 – 3,07 MPA·m1/2) iar pentru polimerul Necuron 1020 în 
intervalul (1,80 – 1,96 MPA·m1/2), valori mult mai mici decât cele pentru oţelurile 
uzuale tenace la care (KIC se încadrează în intervalul (80 – 100 MPA·m1/2). Aceasta 
înseamnă că ambele materiale au tendinţă de rupere fragilă în prezenţa fisurilor. De 
aceea se recomandă proiectanţilor de matriţe să evite atât prezenţa fisurilor cât şi 
concentrarea de tensiune, razele de racordare să fie generoase, iar suprafaţa 
concentratorului să fie lustruită. 

Se remarcă faptul că este prima abordare la nivel naţional a acestui aspect.  
Aspectul fragil al suprafeţelor de rupere se analizează la punctul următor. 
Capitolul 5  cuprinde analiza stării materialelor şi a suprafeţelor de rupere. 
Capitolul 5  cuprinde concluziile lucrării şi prezintă modul de continuare. Faza 

următoare constă în realizarea programului experimental de încercări de mecanica 
ruperii. 

 
 

 
Responsabil proiect,  
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