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Faza 1: Cercetări experimentale în domeniul membranelor polimerice pentru 

evaluarea influenţei parametrilor şi condiţiilor de încercare asupra 

caracteristicilor mecanice 

Rezumatul fazei: 

Prezenta lucrare reprezintă faza nr. 1  “Cercetări experimentale în domeniul membranelor 

polimerice pentru evaluarea influenţei parametrilor şi condiţiilor de încercare asupra 

caracteristicilor mecanice“ a proiectului cu titlul „Evaluarea comportării mecanice a materialelor 

avansate polimerice, proiectate pentru aplicaţii speciale”. 

Lucrarea este structurată pe cinci capitole şi anume: 

 

Capitolul 1 prezintă aspecte privind descrierea materialelor polimerice folosite pentru 

realizarea membranelor funcţionale. În ultimele decade a crescut interesul pentru sinteza şi 

caracterizarea membranelor polimerice. Aceste materiale prezintă o mare importanţă din punct de 

vedere ştiinţific şi tehnologic datorită numeroaselor domenii în care pot fi aplicate: diverse separări 

chimice, biochimice sau în domeniul alimentar, la tratarea apelor reziduale, în tehnologiile medicale, 

ca membrane polimer electrolit la celule de combustie, la reţinere de metale sau cromatografie de 

schimbători de ioni etc. Prin urmare, se desfăşoară o intensă activitate de cercetare pentru a obţine 

diferiţi polimeri cu proprietăţi fizice şi chimice deosebite în funcţie de domeniul de aplicare. Aceşti 

polimeri speciali aparţin clasei polimerilor funcţionali, care datorită structurii, prin prezenţa 

grupărilor funcţionale, au reactivitate specifică, comportare fizico-chimică specială sau proprietăţi 

optice sau electronice avansate. Avantajele polimerilor funcţionali constau în caracteristicile 

mecanice atractive, procesare uşoară şi nu în ultimul rând, prezintă costuri medii sau reduse de 

obţinere. 

Polimerii funcţionali ce conţin grupări funcţionale fosfonice –P(O)(OH)2 provenind de la acizi 

fosfonici organici ce prezintă o grupare nesaturată olefinică CH2=CH-, cum ar fi acidul vinilfosfonic, 

acidul stirilfosfonic (acidul 2-feniletenilfosfonic), acidul 1-fenilvinilfosfonic, sunt polimeri cu 

potenţiale proprietăţi de schimbători de ioni. Homopolimerii acestor monomeri acizi fosfonici sunt 

excelenţi din punct de vedere al proprietăţilor schimbătoare de ioni, dar au dezavantajul că nu 

prezintă proprietăţi fizico-mecanice practice cerute membranelor. De aceea, pentru a îmbunătăţi în 

special rezistenţa mecanică, se impune copolimerizarea acestor monomeri cu diferiţi co-monomeri, 

iar produsele finale să prezinte pe de-o parte proprietăţi schimbătoare de ioni şi pe de altă parte 

rezistenţă mecanică. 

Caracterizarea membranelor se bazează pe studiul proprietăţilor fizico-chimice cum ar fi: 

capacitatea de schimb ionic, reţinere de apă, conţinut de apă, grosimea filmului, stabilitatea termică 

şi chimică. Alte studii se referă la proprietăţile de transport (electroconductivitatea, difuzia şi 

permeabilitatea electroosmotică, numărul de transport al ionilor) sau la caracteristicile structurale 
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măsurate prin diferite metode fizice (raze X, metode spectrale şi optice care permit investigarea 

structurii membranelor). Aceste proprietăţi sunt în general menţionate pentru produsele comerciale 

disponibile pentru diferite aplicaţii. Deşi o mulţime de proprietăţi fizico-chimice şi fizico-mecanice ale 

membranelor pot fi măsurate, problema de rezolvat constă în a găsi un compromis între aceste 

proprietăţi, astfel încât materialul final să îndeplinească cerinţele pentru aplicaţia pentru care a fost 

proiectat, dar să fie şi rezistent timp îndelungat. 

Proprietăţile mecanice ale membranelor polimerice sunt importante pentru performanţa şi 

longevitatea acestora pe durata utilizării. Aceste proprietăţi pot de asemenea preveni deteriorarea 

membranelor datorită tensiunilor induse de schimbări de temperatură, mediu sau mânuire în timpul 

ciclurilor operaţionale. Proprietăţile mecanice pot fi evaluate prin modulul lui Young sau deformare 

la întindere în funcţie de temperatură, umiditate, gradul de efort etc. 

Copolimerizarea acizilor fosfonici nesaturaţi cum ar fi acidul vinilfosfonic, acidul stirilfosfonic 

(acidul 2-feniletenilfosfonic) sau acidul 1-fenilvinilfosfonic cu diferiţi monomeri s-a realizat cu scopul 

de a obţine copolimeri cu proprietăţi care să îmbine caracteristicile de schimbători de ioni sau de 

conductivitate datorită prezenţei grupării fosfonice cu rezistenţa mecanică şi stabilitatea termică a 

comonomerilor. Literatura de specialitate prezintă obţinerea şi caracterizarea de copolimeri ai 

acidului vinilfosfonic sau derivaţilor acestuia cu diferiţi comonomeri, în funcţie de domeniul de 

utilizare. 

Pentru a obţine copolimeri, monomerii ce conţin grupări fosfonice au fost încorporaţi în 

monomeri acrilici, cum ar fi diacrilatul diglicidileterului bisfenolului A. 

Există diferite metode de obţinere a membranelor polimerice. În principiu, trebuie să se ţină 

seama de cele trei proprietăţi esenţiale necesare pentru membranele schimbătoare de ioni: 

polimerul sau copolimerul să poată fi obţinut sub formă de film, să fie insolubil în solvenţi şi să aibă 

grupări active fixate de lanţul polimer. 

Datele de literatură arată că la copolimerizarea acidului vinil fosfonic cu diferiţi monomeri 

acrilici, raportul de reactivitate pentru acrilat r1 este cuprins în domeniul 0,16 – 3,25, iar pentru 

acidul vinilfosfonic determinat în benzonitril la 1500C este r2=0,00. Prin urmare, se poate presupune 

că la copolimerizarea acidului vinilfosfonic cu monomeri acrilici se obţine un copolimer alternant. 

Pentru obţinerea de copolimeri ai acidului vinilfosfonic s-au utilizat ca materii prime acidul 

vinilfosfonic furnizat de firma Merk şi diferiţi monomeri acrilici. S-a ales tehnica de polimerizare 

radicalică fotoiniţiată şi s-a utilizat fotoiniţiatorul Darocure 4265, furnizat de Ciba Chemical Specialty. 

Pentru obţinerea de pelicule s-a utilizat un aplicator de film Zenther, calibrat pentru obţinerea de 

pelicule cu grosimi de 50, 100, 150 şi 200 µm şi o lampă cu vapori de mercur de presiune medie, cu 

lungime de undă de 254 nm şi 365 nm. 

S-au preparat amestecuri fotopolimerizabile din acid vinilfosfonic şi monomer, la diferite 

rapoarte molare (de la 1/1 la 1/5) şi fotoiniţiator în cantitate de 3% faţă de cantitatea de totală de 

monomeri. Formulările s-au depus pe plăcuţe de teflon (PTFE) cu ajutorul aplicatorului de film, la o 

grosime de 200 μm şi 100 μm. Plăcuţele s-au expus la radiaţie UV timp de 3-5 minute, până când 
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filmul s-a întărit. S-au obţinut filme transparente de copolimer care, pentru a fi analizate, au fost 

detaşate de pe placa de teflon. 

 

Capitolul 2 prezintă elaborarea programului experimental pentru încercarea la tracţiune a 

membranelor polimerice. Programul de încercări la tracţiune a membranelor polimerice se va axa pe 

determinarea principalelor caracteristici mecanice ale acestor materiale speciale. De asemenea, în 

urma efectuării încercărilor se va determina influenţa vitezei de încercare, a temperaturii la care se 

efectuează încercarea respectiv a geometriei epruvetelor asupra caracteristicilor mecanice. 

Epruvetele prelevate din membranele polimerice au forma unor fâşii de diferite lăţimi (între 

25mm şi 100mm) şi de lungime de 300mm. 

Scopul principal al programului experimental este ridicarea curbei de tracţiune pentru 

materialele polimerice şi determinarea principalelor caracteristici mecanice. Programul experimental 

va avea trei etape principale, după cum urmează: 

Etapa I: Determinarea influenţei vitezei de încercare asupra rezistenţei la rupere 

În această etapă vor fi efectuate încercări de tracţiune cu viteze cuprinse între 1 mm/min şi 

200 mm/min, de pe urma cărora se va determina viteza (intervalul de viteză) optimă de încercare. 

Viteza optimă de încercare acea viteză la care se va obţine un palier pe curba de variaţie a rezistenţei 

la rupere în funcţie de viteza de încercare. 

Etapa a II-a: Determinarea influenţei temperaturii asupra rezistenţei la rupere 

În această etapă se vor efectua încercări la tracţiune la temperaturi diferite, între 10 şi 100 

de grade Celsius. Viteza se încercare va fi cea optimă determinată în Etapa I şi se va menţine 

constantă. Astfel se va determina curba de variaţie a rezistenţei la rupere în funcţie de temperatură, 

respectiv se va determina temperatura optimă la care se obţine cea mai mare valoare a rezistenţei la 

rupere. 

Etapa a III-a: Determinarea influenţei geometriei epruvetelor asupra rezistenţei la rupere 

Etapa a III-a constă în încercarea la tracţiune a unor epruvete de lăţimi diferite, de 25mm, 

50mm, 75mm respectiv de 100mm. Încercările vor decurge cu viteza optimă de încercare 

determinată în Etapa I respectiv la temperatura constantă, determinată în cadrul celei de a 2-a 

Etape. Astfel se va determina influenţa geometriei epruvetelor aspura rezistenţei la rupere. 

 

Capitolul 3 conţine prezentarea instalaţiilor şi dispozitivelor utilizate la realizarea încercărilor 

de tracţiune. Se prezintă dispozitivul proiectat şi executat pentru prinderea epruvetelor realizate de 

membrane polimerice în bacurile maşinii de încercat la tracţiune. 

Din moment ce membranele polimerice studiate în prezenta lucrare sunt materiale noi, a 

fost dezvoltat un dispozitiv special de prindere a acestora în bacurile maşinii de încercat la tracţiune, 
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astfel încât să se evite producerea unor tensiuni suplimentare în epruvete care ar putea conduce la 

compromiterea rezultatelor experimentale. Epruvetele sub formă de fâşii prelevate din membranele 

polimerice sunt prinse şi înfăşurate pe câte o rolă la ambele capete şi în acest mod se evite 

producerea forfecării care apare la prinderea clasică între bacuri cu feţe plane. 

Fixarea dispozitivului de încercare la tracțiune a membranelor din materiale polimerice  în 

bacurile mașinii se realizează cu ajutorul piesei de prindere de formă paralelipipedică  sau cilindrică, 

fixată pe placa de bază  cu două șuruburi M4. Placa de bază este prevăzută la cele două extremități 

ale sale cu două urechi simetrice, care au practicate câte un orificiu circular de diametru Φ = 10 mm. 

În aceste două orificii se află o tijă cilindrică, rola, prevăzută cu un cap cu ajutorul căruia se realizează 

mișcarea de rotație a rolei, necesară pentru înfășurarea membranelor polimerice. Ajustajul dintre 

tijă și găurile urechilor este cu joc (H7/f7), pentru a permite rotirea tijei. Fixarea și menținerea 

membranei din material polimeric în dispozitiv se realizează prin utilizarea contrapiesei, de 

dimensiuni complementare cu rola de înfășurare. După ce membrana a fost prinsă între rolă și 

contrapiesă, subansamblul format din aceste două componente se asigură cu ajutorul a două 

șuruburi M3. Prin rotirea capului rolei, membrana se înfășoară de jur împrejurul rolei, până când are 

loc tensionarea ei. Blocarea rolei se realizează prin folosirea unui știft care se deplasează prin una 

dintre cele 6 găuri simetrice de Φ = 3mm ale capului rolei, respectiv gaura de același diametru 

prevăzută în ureche. Rola  este asigurată împotriva deplasării ei axiale cu ajutorul unei piulițe. 

Toate reperele au fost executate din oțelul carbon S 235 pe mașini unelte (strung normal, 

mașina de frezat și mașină de rectificat). Semifabricatele pentru reperele paralelipipedice au fost 

prin debitate pe mașina de tăiat cu jet de apă. 

 

Capitolul 4 prezintă rezultatele obţinute în urma realizării programului experimental. 

Rezultatele preliminare la încercarea de tracţiune se referă la două tipuri de materiale polimerice, şi 

anume la  PH/VPA 1/1 respectiv la PHA. Au fost încercate epruvete prelevate din materialele 

amintite de grosime de 200µm şi lăţime de 15mm. 

În cazul epruvetelor confecţionate din materialul PHA s-au obţinut următoarele rezultate 

preliminare la tracţiune (Figura 1). 
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Figura 1 – Rezultate preliminare la tracţiune pentru materialul polimeric PHA 

 

În cazul celui de-al doilea material au fost obţinute curbele tensiune-deformaţie prezentate 

în Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Rezultate preliminare la tracţiune pentru materialul polimeric PH/VPA 1/1 
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Capitolul 5 conţine concluziile preliminare care au fost trase în urma analizării rezultatelor 

obţinute. Se poate observa din figurile de mai sus că primul material, PHA are o rezistenţă la rupere 

de aproximativ 4,8 MPa, în timp ce al doilea material a atins o tensiune maximă de rupere de 

aproximativ 6 MPa. 

 

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

Obiectivele fazei I a proiectului au fost realizate prin efectuarea unor încercări preliminare la 

tracţiune care au condus de determinarea condiţiilor optime de încercare. S-a proiectat şi realizat 

dispozitivul de prindere a membranelor polimerice în maşina de încercat la tracţiune. 

Se propune finalizarea fazei şi continuarea proiectului cu faza a II-a intitulată „Realizarea 

unui stand experimental pentru încercarea după îmbătrânire artificială a membranelor polimerice 

speciale”, în cadrul căreia se va realiza un stand experimental cu radiaţii ultraviolete pentru 

îmbătrânirea artificială a epruvetelor. 

 

Responsabil temă, 

Ing. Lorand Kun 


