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FAZA 4: „Realizarea de experimentări de mecanica ruperii 
pe materiale polimerice sudate”, termen 30.11.2010 

 
Rezultate 

 
Lucrarea reprezintă a patra fază a proiectului „Fundamentarea aplicaţiilor 

şi cercetărilor experimentale, considerând conceptele mecanicii ruperii 
materialelor polimerice sudate şi nesudate” care are ca obiect evaluarea 
omogenităţii chimice,  examinări structurale şi încercări de tracţiune statică, de 
încovoiere prin şoc şi de mecanica ruperii pe două materiale polimerice sudate şi 
lipite cu adeziv.  

Capitolul 1 cuprinde caracterizarea materialelor polimerice. Polimerii sunt 
substanţe chimice formate din molecule de dimensiuni foarte mari în comparaţie 
cu a substanţelor obişnuite. Proprietăţile acestor substanţe sunt o consecinţă atât 
a compoziţiei cât şi a structurii respectiv a mărimii macromoleculelor. Diferenţa 
dintre compuşii micromoleculari şi macromoleculari se realizează însă, atât în 
funcţie de valoarea masei moleculare, cât şi în funcţie de modul cum variază 
proprietăţile acestora cu gradul de polimerizare.  

Compuşii macromoleculari, în cele mai multe cazuri, sunt formaţi din 
macromolecule cu grade diferite de polimerizare. Această eterogenitate a 
maselor moleculare este denumită polimolecularitate sau polidispersie.  

În figura 1 sunt prezentate posibilităţile de dispunere a catenelor unui 
polimer cu structură amorfă şi respectiv parţial cristalină, iar în figura 2 este 
detaliată structura semicristalină a polimerilor.  

Figura 1 Moduri de împachetare a 
catenelor unui compus macromolecular 

Figura 2 Polimer cu structură 
semicristalină 

 
În capitolul 2 sunt prezentate metodele moderne de îmbinare prin sudare 

a materialelor polimerice.  
Sudarea - grupează o serie de operaţii ce include încălzirea, presarea şi 

respectiv îmbinarea, pentru  obţinerea unor îmbinări nedemontabile. 
În funcţie de tipul îmbinării sudate, sudarea cu element încălzitor se poate 

realiza folosind fie cu un element încălzitor cu suprafaţă plană, pentru sudarea 
cap la cap a ţevilor (figura 3), fie cu unul profilat utilizat pentru sudarea de tip 
manşon (figura 4).  
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Figura 3. Sudarea cap la cap cu 

element încălzitor 
Figura 4. Sudarea tip manşon cu   

element încălzitor 
 

Sudarea cu element încălzitor este procedeul de sudare care utilizează 
pentru încălzirea componentelor un element încălzitor termostatat reglabil cu 
forme specifice pentru fiecare procedeu în parte. 

Sudarea se desfăşoară în trei faze distincte: 
- încălzirea componentelor de sudat 
- îndepărtarea elementului încălzitor 
- sudarea propriu-zisă, consecinţă a apropierii pieselor de sudat încălzite 

şi a aplicării presiunii de sudare (figura 5, 6). 

Figura 5 Sudarea cu element 
încălzitor a plăcilor 

Figura 6 Sudarea cu element încălzitor a 
ţevilor 

Sudare cu gaz cald este procedeul de sudare la care materialul de bază 
şi cel de adaos prin încălzire, cu un jet de aer cald sau gaz inert, se înmoaie şi 
apoi prin presarea reciprocă se realizează îmbinarea sudată. 

Principalele tipuri de îmbinări utilizate la sudarea cu gaz cald sunt cap la 
cap şi de colţ (figura 7). 

  
Figura 7.  Tipuri de îmbinări sudate cu gaz cald 

 
Parametrii tehnologici utilizaţi la sudarea cu gaz cald sunt temperatura 

gazului la ieşirea din suflai, presiunea gazului din suflai, viteza de sudare, unghiul 
făcut de vergeaua de adaos şi suprafaţa cusăturii şi forţa aplicată materialului de 
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adaos. Cu acest procedeu de sudare se pot realiza îmbinări pentru diferite plăci, 
ţevi, piese cu configuraţie oarecare din materiale termoplastice. 

Criteriul principal de clasificare a procedeelor de sudare destinate 
materialelor polimerice îl constituie natura surselor de încălzire utilizate pentru 
realizarea îmbinărilor sudate. 

În capitolul 3  se prezintă programul experimental de evaluare a calităţii 
îmbinărilor realizate din materiale polimerice. Experimentările s-au realizat pe 
materiale polimerice mărcile Necuron 1300 şi Necuron 1050 fabricate de firma 
NECUMER-PRODUCT din Germania. Distribuţia principalelor elemente din 
compoziţia chimică a celor două materiale polimerice este prezentată în      
figurile 8 şi 9. 

Necuron 1300
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Necuron 1050
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Figura 8. Distribuţia elementelor 
chimice la Necuron 1300 

Figura 9. Distribuţia elementelor 
chimice la Necuron 1050 

 
 Programul experimental de sudare cu ultrasunete a utilizat un echipament 
specializat din dotarea laboratorului cu acţionarea forţei de sudare perpendicular 
pe direcţia oscilaţiilor ultrasonice, 2500W / 20kHz. 
          S-au efectuat experimentări de sudare cu ultrasunete materiale polimerice 
Necuron 1300 cu grosime de 4mm si lăţimea de 8 mm, pentru sudarea prin 
suprapunere prin puncte cu parametrii tehnologici de sudare inseraţi în tabelul 1. 
 

Tabelul 1 
PARAMETRII TEHNOLOGICI 

Timpul de 
sudare 

[ms] 

Energia la 
sudare  

[%] 

Fs / Pn 
[N / bar] 

Suprafata activa 
[mm2] 

Forta specifica 
[N / mm2] 

800 100 1246 / 4 12 5,01 
MATERIALE LA SUDARE 

 
Material Grosimea Rugozitate  Starea suprafetei Pozitie la sudare 

Necuron 1300 
 

4mm 0,4 Curatire chimica In contact cu 
sonotroda 

Necuron 1300 
 

4mm 0,4 Curatire chimica In contact cu 
Nicoval 

 
In figura 10 este prezentata imaginea macro a îmbinării, avers, figura 10A, 

si revers, figura 10B.   Este de remarcat desprinderea pieselor si lipsa de sudurii. 
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Figura 10. Repere Necuron 1300, după încercarea de sudare cu ultrasunete 

Modul de realizare a îmbinărilor lipite 
  

Sudurile efectuate cu ultrasunete au evidenţiat pe suprafeţele materialelor 
polimerice de tip „Necuron” porţiuni ancorate dar care nu au prezentat aderenţă 
şi practic nu s-a putut realiza îmbinări sudate corespunzătoare.   

La baza realizării îmbinărilor prin lipire cu adeziv a stat folosirea unui 
adeziv recomandat pentru lipirea tare a materialelor polimerice ce face parte din 
clasa răşinilor epoxidice de polimerizare controlată în domenii stricte de 
temperatură (50 … 60 ºC). 
 Adezivul recomandat este marca K8 şi este livrat în cutii metalice cu două 
componente lichide: componenta A, componenta B. 
 Examinările macroscopice s-au efectuat pe îmbinările polimerice lipite 
cu adezivi epoxidici prelevate din blocurile polimerice supuse procesului de lipire. 

Aspectul acestor îmbinări este realizat în figurile 11 şi 12. 
 

 
Figura 11. Macrostructură îmbinare 

lipită din Necuron 1300 
Figura 12. Macrostructură îmbinare 

lipită din Necuron 1050 
 
 Zonele de îmbinare examinate nu prezintă nepătrundere şi fisuri, lipitura 
(LIP) are diferite lăţimi. 

• Examinările microscopice au urmărit atât relevarea structurilor 
caracteristice în materialele de bază (MB) şi în lipitură (LIP) cât şi decelarea 
eventualelor imperfecţiuni sau defecte (nepătrunderi, microfisuri, pori, etc). 
 În materialul de bază (Necuron 1300) se observă structuri complexe pe 
bază de oxizi fini (Al, Si, Fe) distribuiţi neuniform şi pori de diferite dimensiuni 
(Ø,15 … Ø70 μm). În materialul de bază (Necuron 1050) structurile sunt formate 
din oxizi fini (Si, Fe) plasaţi în matrice bogată în fosfor, cu prezenţa de pori 
aglomeraţi zonal. 

A B 
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 În lipitura (LIP) a îmbinărilor din polimerii Necuron 1300 şi 1050 apar 
structuri specifice polimerizării răşinilor epoxidice ale adezivului tip K8 
recomandat (figurile 13 şi 14) a căror lăţime este caracterizată de diferite valori. 

 
Figura 13 Microstructură LIP, la Necuron 1300, 

[100x] 
Figura 14 Microstructură LIP, la Necuron 1050, 

[100x] 
   

Variaţia durităţii HV0,2 (maxime, minime) pe zonele caracteristice 
îmbinărilor lipite din Necuron 1300 şi Necuron 1050 este prezentată în figurile 15 
şi 16. 
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Figura 15. Variaţia HV0,2 = f (zone caracteristice) la Necuron 1300 

 

 
Figura 16. Variaţia HV0,2 = f (zone caracteristice) la Necuron 1050 

 
 Analizând variaţiile de duritate HV0,2 pe zonele caracteristice ale 
îmbinărilor polimerice, se observă la ambele materiale (Necuron 1300 şi Necuron 
1050) o tendinţă de creştere a durităţii în zonele din dreapta şi din stânga 
lipiturilor (zonele de interfaţă IF1 şi IF2) atestând că în lipiturile epoxidice duritatea 
este mai mică cu circa 35 % la Necuron 1300 şi cu circa 33 % la Necuron 1050 
faţă de materialele de bază respective. 
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În figura 17 se prezintă variaţia rezistenţei la tracţiune pe  zonele 
caracteristice (MB, IL – îmbinare lipită) pentru cele două materiale polimerice 
analizate (Necuron 1300 şi Necuron 1050). 
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Figura 17. Variaţia Rm = f (zone caracteristice) â 

pentru materialele polimerice analizate 
 
 Valorile rezistenţei la tracţiune a epruvetelor lipite sunt scăzute de max.  
12 N/mm2 la Necuron 1300 şi de max. 41 N/mm2 la Necuron 1050, ele sunt mult 
sub valorile determinate pe materialele de bază (MB) de min. 60 N/mm2 respectiv 
de min. 73 N/mm2 ceea ce atestă o slabă rezistenţă mecanică a îmbinărilor lipite 
cu adeziv. Acest lucru este şi în concordanţă cu valorile scăzute ale durităţii 
HV0,2 determinate în zonele lipite cu adeziv între 9 şi 10,3 HV0,2 la Necuron 
1300 şi între 9,95 şi 14,1 HV0,2 la Necuron 1050. 

Variaţia rezistenţelor la încovoiere prin şoc (acN şi acU) funcţie de tipul de 
epruvete încercate (cu crestătură şi fără crestătură) pentru ambele materiale 
polimerice analizate  este arătată în figura 18. 

 
Figura 18 Variaţia rezistenţei la încovoiere prin şoc în 

 funcţie de tipul epruvetei 
 
 Analizând variaţia rezistenţei la încovoiere prin şoc determinată pe 
epruvete fără crestătură (acU) se observă ca ambele materiale polimerice 
analizate (Necuron 1300 şi Necuron 1050) au valori peste valorile impuse de 
28,3 KJ/m2 respectiv 27,5 KJ/m2. 
 La epruvetele cu crestătura în zona lipită cât şi la cele lipite fără 
crestătură, valorile rezistenţelor la încovoiere prin şoc (acN şi acU) au valori 
scăzute, astfel la materialul Necuron 1300 este de max. 7,5 KJ/m2 iar la 
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materialul Necuron 1050 nu se depăşeşte valoarea de 12,3 KJ/m2, atestând o 
tenacitate scăzută şi predispunerea îmbinărilor polimerice lipite la rupere fragilă. 

Variaţia tenacităţii la rupere validate, KIC pe zonele caracteristice (material 
de bază – MB polimeri, lipitură - LIP) este prezentată în figura 19.  

 

 
Figura 19. Variaţia KIC = f(zone caracteristice) 

  
            Rezultatele încercărilor de mecanica ruperii relevă că valorile tenacităţii la 
rupere (KIC) obţinute pentru polimerul Necuron 1300 se încadrează în intervalul 
(2,79 – 2,80 MPa·m1/2) iar pentru polimerul Necuron 1050 în intervalul (2,20 – 2,23 
MPa·m1/2), iar în îmbinările lipite tenacitatea la rupere KFC are valori maxime de 
1,98  MPa·m1/2 pentru Necuron 1300 şi de 1,45 MPa·m1/2  pentru Necuron 1050, 
valori mult mai mici decât cele pentru oţelurile uzuale tenace la care KIC ce se 
încadrează în intervalul 80 – 100 MPa·m1/2. Aceasta înseamnă că ambele 
materiale polimerice şi îmbinările lipite cu adeziv au tendinţă de rupere fragilă în 
prezenţa fisurilor. Materialele de bază polimerice (MB) analizate la microscopul 
electronic cu baleiaj Tesla BS 343A prezintă tipuri de rupere fragilă cu oxizi 
metalici de diferite dimensiuni plasaţi neuniform pe această zonă (figurile 20 şi 21). 

 
Figura 20. Zona MB, Necuron 1300, (50x) Figura 21. Zona MB, Necuron 1050, (200x) 

 
          Analizând suprafeţele de rupere a materialelor polimerice analizate cât şi a 
lipiturilor cu adezivi se observă prezenţa tipurilor de rupere fragilă iar pe aceste 
suprafeţe persistă şi o serie de oxizi metalici. 
         În capitolul 4 se prezintă câteva aplicaţii industriale ale materialelor 
polimerice lipite cu adeziv 
 Materialele polimerice de tipul Necuron 1300 şi 1050 lipite cu adeziv 
epoxidic datorită caracteristicilor fizico-chimice şi mecanice ce le posedă sunt 
folosite cu succes în diferite domenii, dintre care se amintesc: 
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• industria auto la realizarea de componente ale autoturismelor lipite cu 
adeziv şi  machete pentru prototipuri  (figurile 22) 

 
Figura 22. Machetă autoturism marca Audi realizată din  

materialul polimeric Necuron 1300 în variantă lipită cu adeziv 
 

• În industria navală la realizarea de machete şi ambarcaţiuni de agrement 
prin lipire cu adeziv pe lungimi mari (figura 23) 

 
Figura 23. Ambarcaţiune de agrement construită din componente  

lipite cu adeziv 
 

• La realizarea de matriţe pentru ambutisare table  din aliaje de aluminiu 
sau oţel cu grosimi de până la 2mm (figura 24a Necuron 1050 şi figura 
2.6b Necuron 1300 ).  

 

   
                             a)                                                   b) 
Figura 24. Matriţe pentru ambutisare table de aluminiu şi oţel nealiat fabricate în 

variantă lipită cu adeziv 
 

În capitolul 5  este prezentată  Reactualizarea paginii Web a proiectului 

Zonă 
lipită 

Zonă 
lipită 

Zonă 
lipită 

Zonă 
lipită 
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  Pagina web a Proiectului Nucleu 202-2010 “Fundamentarea aplicaţiilor 
şi cercetărilor experimentale, considerând conceptele mecanicii ruperii 
materialelor polimerice sudate şi nesudate ” se găseşte plasată pe site-ul 
paginii web a ISIM-Timişoara (www.isim.ro) şi cuprinde datele de identificare a 
proiectului. În această pagină s-au inserat în fişierele „faze-rezultate” principalele 
rezultate obţinute în faza 4 ale proiectului. 

Capitolul 6 cuprinde concluziile lucrării dintre care se amintesc: 
• Polimerii sunt substanţe chimice formate din molecule cu dimensiuni 

foarte mari iar proprietăţile acestora sunt o consecinţă atât a compoziţiei 
chimice cât şi a structurii şi implicit a mărimii macromoleculelor 

• Examinările structurale efectuate pe zonele caracteristice îmbinărilor lipite 
din materiale polimerice analizate (Necuron 1300 şi 1050) au evidenţiat 
structuri specifice polimerilor cristalini cu particule fine de oxizi metalici şi 
structuri specifice adezivilor epoxidici polimerizaţi prin amestecul a două 
componente 

• Încercările mecanice executate pe epruvetele prelevate din blocurile 
turnate realizate cu cele două materiale polimerice au pus în evidenţă 
valori ale caracteristicilor de rezistenţă şi tenacitate la nivelul celor impuse 
(Rm de max. 70 N/mm2 şi acU de max. 28,3 kJ/mm2) 

• Aplicaţiile industriale ale îmbinărilor materialelor polimerice analizate  
(Necuron 1050 şi Necuron 1300) realizate prin lipirea cu adezivi se extind 
tot mai mult în diferite domenii, înlocuind pe cât posibil materialele 
metalice şi conduce la scăderea greutăţii construcţiilor la care se folosesc 
aceste materiale. 

Lucrarea se încheie cu referinţele bibliografice şi cu 5 Anexe. 
 

Proiectul va continua în anul 2011 cu faza a cinci cu titlul „Realizare 
procedură de evaluare a materialelor polimerice sudate prin lipire cu adeziv. 
Raport tehnic final” 

 
 
Responsabil proiect,  
 
 
Dr. ing. Doru Romulus Pascu 


