
 

Fundamentarea aplicaţiilor şi cercetărilor experimentale, 
considerând conceptele mecanicii ruperii materialelor polimerice 
sudate şi nesudate 

 

 1

 
 
Rezumatul fazei PN 202/5:   
 
Lucrarea reprezintă faza cinci a proiectului „Realizare procedură de evaluare 

a materialelor polimerice sudate/lipite. Raport tehnic final”. 
Capitolul 1 cuprinde  procedura de evaluare a materialelor polimerice 

sudate/lipite, procedură ce are drept scop stabilirea modului de evaluare chimică, 
structurală şi mecanică a materialelor polimerice sudate/lipite. Este prezentat 
domeniul de aplicare, documentele de referinţă, modul de realizarea îmbinării lipite 
din materiale polimerice, evaluarea calităţii îmbinărilor lipite cu materiale polimerice, 
logigrama examinărilor structurale şi logigrama încercărilor mecanice. 

În capitolul 2 este prezentat Raportul tehnic final. La baza redactării acestui 
capitol au stat rezultatele fazelor 1, 2, 3 şi 4 a proiectului. 

Procedura de evaluare a fost stabilită prin utilizarea unui sistem expert de 
evaluare (Crackwise) achiziţionat de la TWI Londra)  date privind evaluarea 
componentelor degradate, analiza proiectului, evaluarea critica inginereasca conf. 
nivelelor 1, 2 şi 3, identificarea mecanismelor de degradare şi a defectelor; 
evaluarea riscului de rupere fragila, evaluarea defectelor de tip fisura,   soluţii pentru 
factorii de intensitate ai tensiunii, evaluarea tensiunilor reziduale, evaluarea 
caracteristicilor de material si validarea evaluării. 

În acest capitol este realizată caracterizarea generală a materialelor 
polimerice, precum şi aspecte legate de deformaţia elastică a polimerilor solizi.  

Convenţia folosită în fig. 1 arată tensiunile desemnate ca pozitive în direcţia 
normalei ce iese din suprafaţă.  

 
Figura 1 Componentele tensiunii 

 
Ca o consecinţă a acestei definiţii tensiunile ce intră în această suprafaţă, 

precum presiunea hidrostatică peste cea a atmosferei înconjurătoare sunt definite ca 
mărimi negative. 

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 
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ia în considerare dependenţa în timp a deformaţiilor. Testele J convenţionale pe 
polimeri pot furniza informaţii importante. 

Integrala J vâsco-elastică poate fi definită de la curba dintre încărcare-
deplasare (figura 2). 

 
Figura 2. Curbele încărcare – descărcare - pseudo deplasarea pentru 

materialele vâsco-elastice 
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, micro-fisurarea. Această  comportare neliniară a 
materialului expune diferenţa dintre dependenţa de timp şi deformaţia vasc-
oelastică. 

Ca şi rezumat integrala J poate furniza măsuri raţionale pentru rezistenţa  
materialelor vasco-elastice, dar aplicabilitatea pentru datele lui J la componentele 
structurale este suspectă.  

Testul de rezistenţă la rupere pe polimeri cere ca fisura iniţială să fie ascuţită. 
Pre-fisurările in epruvetele plastice poate fi introdusă de un număr de metode care 
includ oboseala şi printr-o crestătură de lamă. 

Pre-fisurarea la oboseală în polimeri poate fi consumată într-un timp mare. 
Frecvenţa de încărcare trebuie sa fie ţinută joasă pentru a minimiza histereza de 
căldură, care poate introduce tensiuni reziduale la fisură.   

Mărimile cerute pentru metale au fost încorporate şi pentru standardul pentru 
plastice. Motivele pentru mărimile cerute pentru KIC: 

- zona plastică trebuie să fie mică comparată la dimensiunile în plan la 
asigurarea prezenţei de la zona singularităţii elastice de la fisură. 

- Zona plastică trebuie să fie mică la grosimile la asigurarea condiţiilor 
predominante planului de deformaţie. 

 Pentru încercarea de mecanica ruperii la polimeri prin modelarea cu element 
finit am folosit o epruveta compacta având următoarele caracteristici: 
- lăţimea epruvetei W=35 mm, conform standardului de încercare la plastice ASTM D 
5045-99 se vor afla şi celelalte dimensiuni după cum urmează ; 
W=2B unde B reprezintă grosimea epruvetei,  0,45 <a/W <0,55  unde a reprezintă 
lungimea fisurii. In figura 3 este reprezentată epruveta compactă conform 
standardului ASTM. 
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Figura 3 Epruveta compactă conform standardului ASTM. 

 
În cadrul programului experimental de încercări mecanice s-au efectuat patru 

tipuri de încercări mecanice şi anume: 
• Încercări la tracţiune 
• Încercări la încovoiere prin şoc(metoda KV) 
• Încercări de duritate (metoda HV0,2) 
• Încercări de mecanica ruperii (încercări KIC) 

Încercările de tracţiune s-au efectuat pe maşina de încercare Zwick  -Z 005, 
de 5 kN  
 Încercările de mecanica ruperii s-au efectuat conform standardului ASTM D 
5045 – 99. Aceste metode de încercare sunt create pentru a caracteriza tenacitatea 
materialelor plastice în condițiile factorului critic de intensitate al tensiunii, Klc, şi 
energia per unitate de arie a mărimii fisurii sau forţa critică de extensie a fisurii, GIC, 
la ruperea inițială. Doua tipuri de geometrie de încercare sunt folosite de aceste 
metode de test, şi anume epruveta de încovoiere în trei puncte cu crestătură 
marginală (single- edge- notch bending-SENB) şi epruveta de tracțiune 
compactă(compact tension-CT). 

 
 În capitolul 3  sunt  prezentate metode moderne de îmbinare a materialelor 
polimerice.  

Materialele termoplastice, de tip: PE, PP, PS, PVC, PA, PMMA, ABS, SAN, 
etc. pot fi prelucrate pentru obţinerea diferitelor produse şi semifabricate, prin 
următoarele procedee: 

• Injectarea - se aplicabilă la formarea pieselor masive sau cave cu pereţi 
subţiri printr-un proces ce presupune solidificarea materialului într-o 
cavitate închisă; 

• Extrudarea -  se aplicabilă pentru obţinerea pieselor de tipul profilelor, 
ţevilor, foliilor prin curgerea dirijată a materialului prin spaţii tehnologice 
special create în extruder; 

• Calandrarea - este procedeu de formare continuă a plăcilor de material 
termoplastic prin trecere progresivă printre role de deformare; 

   Sudarea - grupează o serie de operaţii ce include încălzirea, presarea şi 
respectiv îmbinarea, pentru a obţinerea unor îmbinări nedemontabile. 
 În funcţie de tipul îmbinării sudate necesar a fi realizată, sudarea cu element 
încălzitor se poate realiza folosind fie cu un element încălzitor cu suprafaţă plană, 
utilizat de exemplu pentru sudarea cap la cap a ţevilor (figura 5), fie cu unul profilat 
utilizat pentru sudarea de tip manşon (figura 6 şi respectiv derivaţie. 
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Figura 5 Sudarea cap la cap cu 

element încălzitor 
Figura 6 Sudarea tip manşon cu   

element încălzitor 
 

Sudarea cap la cap cu element încălzitor se realizează prin încălzirea 
componentelor de sudat cu ajutorul elementului încălzitor termostatat până la 
atingerea stării fluide (figura 7). 

 
Figura 7.  Sudarea cap la cap cu element încălzitor 

 
 Sudarea se desfăşoară în următoarele etape principale: 

• încălzirea componentelor de sudat (figura 7a); 
• îndepărtarea elementului încălzitor (figura 7 b); 
• sudarea propriu-zisă, consecinţă a apropierii pieselor de sudat încălzite şi 

a aplicării presiunii de sudare (figura 7 c). 
Sudarea cap la cap cu element încălzitor se recomandă a se realiza pentru ţevi cu 
diametre mai mari de 110 mm. 
 Sudarea tip manşon cu element încălzitor se realizează prin încălzirea 
componentelor (ţeavă-manşon) cu ajutorul elementului încălzitor profilat până la 
atingerea stării fluide. 
 Sudarea se realizează în trei faze principale: încălzirea fiecărei componente 
pe profilul corespunzător ei de pe elementul încălzitor, îndepărtarea elementului 
încălzitor şi sudarea acestora prin introducerea manşonului în interiorul ţevii. 
Realizarea îmbinării sudate tip manşon cu element încălzitor se poate face, în 
funcţie de diametrul componentelor: manual - folosind o trusă de sudare (figura 8) 
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pentru componente cu diametru dn ≤ 50mm, respectiv folosind un echipament de 
sudare (figura 9 pentru componente cu diametre 63 mm ≤ dn ≤ 125 mm. 
 

         
Figura 8 Trusă de sudare                   Figura 9 Echipament de sudare 

 
Sudarea prin extrudare este procedeul de sudare la care cu ajutorul unui 

extruder se furnizează materialul termoplastic topit necesar sudării componentelor, 
corespunzător grosimii materialelor şi formei rostului (figura 10).  

În acelaşi timp, cu ajutorul unui jet de aer cald sau gaz inert încălzit, se 
realizează simultan încălzirea materialului de bază. 

 

 
Figura 10 Echipament de sudare cu material de adaos extrudat 

 Semifabricatele din materiale termoplastice care 
se pot suda cu acest procedeu sunt de tipul plăcilor, ţevilor şi membranelor de 
etanşare. Materialele de adaos sunt sub formă de granule sau sârme din materiale 
similare cu materialele de bază. 
 Lipirea cu adezivi constă în utilizarea adezivilor ce este strâns corelată cu 
evoluţia sintezei de răşini, respectiv dezvoltarea firmelor producătoare de adezivi 
(soluţii, emulsii, topituri) pentru domenii de aplicare foarte diferite.  
 Printre avantajele lipirii cu adezivi a materialelor plastice sunt în general: buna 
comportare la oboseală, asigurarea etanşeităţii, izolarea electrică şi termică, 
greutatea scăzută, buna comportare la agenţi chimici, posibilitatea mecanizării şi 
automatizării operaţiilor tehnologice, aceasta conducând la desfăşurarea activităţii în 
condiţii curate şi fără emisii de noxe.Printre dezavantaje pot fi enumerate: 
temperatură de exploatare limitată  (pierderea de rezistenţă la temperaturi ridicate) 
astfel rezistenţa la temperaturi ridicate, sensibilitate la apă, flexibilitate limitată la 
valori obişnuite ale vâscozităţii, necesitatea unei aplicări îngrijite, numeroasele 
variante de adezivi şi probleme legate de selectare. 
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 În capitolul 4 se prezintă evaluarea calităţii îmbinărilor realizate din materiale 
polimerice. Programul experimental de evaluare a calităţii îmbinărilor realizate din 
materiale polimerice turnate a urmărit determinarea caracteristicilor structurale şi 
mecanice ale îmbinărilor realizate din două materiale polimerice clasa Necuron. 
Compoziţia chimică a compuşilor chimici matriciali ai materialelor polimerice 
efectuată în 6 zone diferite cu aparatul INNOVIX  SYSTEMS din dotarea ISIM 
Timişoara. Distribuţia compoziţiei chimice ale compuşilor pe bază de Al, P, Si şi Fe 
din cele două materiale polimerice analizate este prezentată în figurile 11 şi 12. 
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Figura 11. Distribuţia compoziţiei chimice a compuşilor chimici la polimerul Necuron 
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Figura 12. Distribuţia compoziţiei chimice a compuşilor chimici la polimerul la 

Necuron 1050 
Analizând distribuţia compoziţiilor chimice ale compuşilor chimici din matricea 

materialelor polimerice analizate se observă că ambele materiale au compuşi chimice 
pe bază de Al, P, Si şi Fe ale căror procente însumate nu depăşesc valoarea de 35% 
la Necuron 1300 şi de 45% la Necuron 1050.  Polimerul Necuron 1050 cu procentul 
de pori  mediu de 6,40 prezintă o compactitate mai mare faţă de polimerul Necuron 
1050 ce are procentul de pori mediu de 16,53. 

 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. In figura 4.3 este prezentata imaginea macro a îmbinării, avers, 
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figura 13A, si revers, figura 13B.   Este de remarcat desprinderea pieselor si lipsa  
sudurii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 Repere Necuron, după încercarea de sudare cu ultrasunete 
 
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. 

Variaţia durităţii HV0,2 (maxime, minime) pe zonele caracteristice îmbinărilor 
lipite din Necuron 1300 şi Necuron 1050 este prezentată în figurile 14 şi 15. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

1

Zone caracteristice

D
ur

ita
te

a 
H

V
 0

,2

    MB1             TF1               LIP               IF2              MB2

Necuron 1300

creştere creştere

 
Figura 14. Variaţia HV0,2 = f (zone caracteristice) la Necuron 1300 

 

 
Figura 15. 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 
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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. 

În figura 16 se prezintă variaţia rezistenţei la tracţiune pe  zonele 
caracteristice (MB, LIP – îmbinare lipită) pentru cele două materiale polimerice 
analizate (Necuron 1300 şi Necuron 1050). 
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Figura 16. Variaţia Rm = f (zone caracteristice)  

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/m2 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 17. 

 
Figura 17 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 V 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 materialul Necuron 1050 nu 
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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 18.  

 

 
Figura 18. 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.  
 În capitolul 5  este prezentată  evaluarea calităţii îmbinărilor lipite realizate 
din diferite materiale polimerice. Programul experimental de evaluare a calităţii 
îmbinărilor lipite realizate din diferite materiale polimerice turnate a urmărit 
determinarea caracteristicilor structurale şi mecanice ale îmbinărilor eterogene 
formate din Necuron 1300, Necuron 1020 şi Necuron 1150 lipite cu adezivul K8 
specific (Anexa 5) materialele fiind fabricate de firma Necumer din Germania. 

Examinările macroscopice s-au efectuat pe îmbinările polimerice lipite cu 
adeziv epoxidic şi au fost prelevate din blocurile polimerice supuse procesului de 
lipire specificat anterior. În figura 19 este prezentat aspectul unei îmbinări lipite cu 
materiale polimerice eterogene. 

 
Figura 19. Macrostructură din proba M1 
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Necuron 1150 

Polimer 
Necuron 1300 

MB1 MB2
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Examinările microscopice au evidenţiat atât structurile zonelor caracteristice 

îmbinărilor lipite eterogene cât şi decelarea epruvetelor imperfecţiunii sau defecte 
(microfisuri, nepătrunderi, etc). Nu s-au decelat microfisuri. În polimerul Necuron 
1150 se observă structuri complexe pe bază de oxizi metalici (Si, Zn) şi de oxizi 
nemetalici (P) distribuiţi în masa de bază polimerică şi pori cu dimensiunea maximă 
de ø 90 μm (figura 20). În polimerul Necuron 1300 apar structuri complexe pe bază 
de oxizi metalici fini (Al, Si, Fe) şi oxizi nemetalici (P) conform destinaţi în zona de 
bază polimerică şi pori fini cu dimensiunea maximă de ø 30 μm (figura 21). 
 

  

Figura 20. Proba M1, Microstructura, 
MB1 (Necuron 1150), [100x] 

Figura 21. Proba M, Microstructura 
MB2 (Necuron 1300), [100x] 

 
 În lipitura probei M1 (LIP1) s-au dezvoltat structuri oxidice pe bază de metale 
(Al, Si, Zn, Fe) şi pe bază de nemetale (P) pe fondul materialului epoxidic 
caracteristic adezivului folosit (figura 22). Se observă pori fini şi grobi cu dimensiuni 
maxime de ø 170 μm. 

 
Figura 22. Proba M1, Microstructura LIP1, [100x] 

  
 Încercarea la încovoiere prin şoc s-a executat la temperaturi de încercare de 
0ºC şi 20ºC, pe epruvete ce au canalul V plasat pe zona de îmbinare (lipitură).  
 În figura 23 se prezintă variaţia rezistenţei la rupere la +20ºC la cele trei 
îmbinări sudate analizate (1, 2, 3). 



 

Fundamentarea aplicaţiilor şi cercetărilor experimentale, 
considerând conceptele mecanicii ruperii materialelor polimerice 
sudate şi nesudate 

 

 11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1

Îmbinare eterogenă lipită

R
ez

is
te

nţ
a 

la
 în

co
vo

ie
re

 p
rin

 
şo

c,
 a

cN
 [K

J/
m

2]

 
Figura 23 Variaţia acN=f(îmbinare) 

  
Variaţia rezistenţelor la încovoiere prin şoc (la rupere) (aCN) determinată pe 

epruvete cu crestătura „V” încercate la +20ºC atestă valori ridicate peste limita de 
27,5kJ/m2 la îmbinarea eterogenă lipită 1 şi valori asemănătoare la celelalte două 
îmbinări lipite (2,3). În cazul epruvetelor încercate la 0ºC, toate valorile lui aCH sunt 
sub valoarea impusă de 27,5 kJ/ m2 atestând o tenacitate la rupere scăzută şi 
predispunerea îmbinărilor polimerice lipite la rupere fragile 
 În capitolul 6 sunt prezentate aplicaţiile industriale ale materialelor polimerice 
din clasa Necuron aflate în stare nesudată şi/sau lipită. 
 Spre exemplificare: 

• fabricarea matriţelor de deformare prin ambutisare table de oţel (figura 24) 

 
Figura 24 Matriţă de deformare prin ambutisare şi tabla din oţel prelucrată. 

• industria auto la realizarea de componente ale autoturismelor lipite cu adeziv 
şi  machete pentru prototipuri  (figura 25) 

 
Figura 25. Masca autoturismului marca Audi realizată din 

materialul polimeric Necuron 1300 în variantă lipită cu adeziv 
 

Zonă 
lipită 
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• În industria navală la realizarea de machete şi ambarcaţiuni de agrement 
prin lipire cu adeziv pe lungimi mari (figura 26) 

 
Figura 26. Ambarcaţiune de agrement construită din componente 

lipite cu adeziv 
 
 În capitolul 7  este prezentată  Reactualizarea paginii Web a proiectului 
  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 5 ale proiectului. 
 Capitolul 8 cuprinde concluziile finale ale lucrării dintre care se amintesc: 

• Procedura de evaluare a materialelor polimerice sudate/lipite se aplică în 
cadrul unităţilor ce activează în domeniul cercetării, proiectării realizării de 
produse din materiale polimerice sudate sau lipite din industria chimică, 
petrochimică, construcţii auto, etc. 

• Conceptele de modelare cu ajutorul programului ANSYS pentru mecanica 
ruperii materialelor polimerice stau la baza evaluării modulului de propagare a 
fisurilor la oboseală, iar modelările în 3D permit evaluarea pentru tenacitatea 
ruperii (KIC şi integrala J) 

• 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/m2 şi acU de max. 28,3 kJ/m2). 

• Încercările mecanice efectuate pe epruvete prelevate din îmbinările lipite cu 
adezivul epoxidic K8 au arătat că valorile încercărilor mecanice de rezistenţă 
şi de tenacitate sunt scăzute sub cele ale materialului de bază (Rm de max. 
42 N/mm2 şi acU de max, 12,3 kJ/m2) atestând o rezistenţă mecanică şi o 
tenacitate redusă. 

• Rezistenţa la încovoiere prin şoc (aCN) determinată pe epruvete cu crestătura 
„V” încercate la +20ºC evidenţiază valori ridicate (la cele trei tipuri de îmbinări 
eterogene) peste limita de 27,5 KJ/m2 atestând a tendinţă de rupere ductilă în 
zona lipită. 

 
Lucrarea se încheie cu referinţele bibliografice şi cu 7 Anexe. 

 

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

 
Rezultate 
S-a elaborat o lucrare în care s-au realizat examinări structurale şi încercări 

mecanice privind determinarea caracteristicilor structurale si mecanice de tracţiune 
statică, de încovoiere prin şoc şi de mecanica ruperii pe materiale polimerice şi pe 
îmbinări omogene şi eterogene lipite. 

 
 Stadiul realizării obiectivului fazei  

Obiectivul fazei a fost realizat. Prin lucrarea efectuată s-au relevat principalele 
rezultate şi aplicaţii industriale ale metodei mecanicii ruperii pentru polimerii Necuron 
şi pentru îmbinările lor lipite cu adezivi specifici. 

 
Concluzii şi propuneri de continuare a proiectului 
Lucrarea a relevat o serie de elemente noi în preocupările mondiale la 

aplicarea metodelor moderne de examinari si incercari la materiale polimerice aflate 
atat în stare turnată cât şi în stare sudată (lipită cu adeziv) cu aplicaţii din domeniile 
auto, naval, construcţii, etc.  

Faza prezentă „Realizare procedură de evaluare a materialelor polimerice 
sudate prin lipire cu adeziv. Raport tehnic final” este fază finală, ce încheie Proiectul 
Nucleu PN 09 – 160202. 

 
 

Responsabil proiect,  
 
 
Dr. ing. Doru Romulus Pascu 


