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Faza  10: Program experimental în vederea optimizării parametrilor 

regimurilor de sudare la îmbinările din materiale membranate compozite 

textil-polimer 

Rezumatul fazei: 

Prezenta lucrare reprezintă faza nr. 10 “ Program experimental în vederea optimizării 

parametrilor regimurilor de sudare la îmbinările din materiale membranate compozite textil-

polimer “ a proiectului cu titlul „Evaluarea comportării mecanice a materialelor avansate 

polimerice, proiectate pentru aplicaţii speciale”. 

Lucrarea este structurată pe patru capitole şi anume: 

 

În Capitolul 1 se prezintă stadiul actual al proiectului în ceea ce priveşte caracterizarea 

materialelor membranate compozite textil-polimer din perspectiva oportunităţii optimizării 

regimului de sudare cu curenţi de înaltă frecvenţă folosit la ora actuală în industrie. 

 

Capitolul 2 cuprinde prezentarea programului experimental, a epruvetelor folosite şi a 

echipamentelor experimentale utilizate. 

Programul experimental a constat din următoarele etape: 

• Programarea regimurilor de sudare cu curenţi de înaltă frecvenţă (CIF) a membranelor 

compozite textil-polimer, folosind metoda experimentului factorial (Tabelul 1 şi Fig. 1); 

• Realizarea sudurilor CIF respectând regimurile experimentale propuse, cu monitorizarea 

termografică a distribuţiei de temperaturi în zona de contact dintre electrod şi fâşii; 

• Prelevarea epruvetelor (câte 2 loturi de 5 epruvete din fiecare fâşie sudată) conform 

standardului de încercare la tracţiune; 

• Îmbătrânirea artificială cu timp de expunere de 24 ore a câte un set de 5 epruvete prelevate 

din fiecare din cele 9 tipuri de suduri; 

• Încercarea la tracţiune a 20 loturi de epruvete, 10 neîmbătrânite iar 10 îmbătrânite artificial, 

conform SR ISO 1421:2002; 

• Prelucrearea rezultatelor experimentale folosind un software specializat în vederea obţinerii 

optimului în funcţie de parametrii selectaţi; 

• Identificarea regimului optim de sudare pe baza experimentului factorial realizat şi 

compararea acestuia cu regimul folosit în mod curent în industrie. 
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Tabelul 1 Parametrii programului experimental 

Marcaj 
Intensitate curent 

I [A] 

Presiune 

p [bar] 

Timp de sudare 

 t [s] 

Observaţii 

1 1,4 2 1  

2 2 2 1  

3 1,4 2 10  

4 2 2 10  

5 1,4 10 1  

6 2 10 1  

7 1,4 10 10  

8 2 10 10  

9 1,7 6 5,5 Punct central 

10 1,7 6 5,5 Punct central 

Timp de răcire: 10 s (parametru considerat constant) 

 

 

Fig. 1. Reprezentarea spaţială a diferitelor regimuri de sudare realizate prin metoda experimentului 

factorial 
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Materialul din care s-au prelevat epruvetele este folosit pentru confecţionarea prelatelor 

folosite la vehiculele de transport marfă şi are denumirea Tuplan Panama 900gr, cu masa specifică 

de 900 g/m2. Epruvetele-fâşii au fost pregătite conform SR ISO 1421:2002, având lăţimea de 50 mm 

şi lungimea de 200 mm, fiind prelevate pe direcţia transversală a ţesăturii textile şi perpendicular pe 

direcţia sudurii. 

Lăţimea de suprapunere a sudurii a fost de aproximativ 40 mm. Sudurile cu regimuri 

experimentale au fost realizate la sediul agentului economic interesat de rezultatele experimentale. 

Echipamentele experimentale utilizate au fost următoarele: 

• Echipament de sudare cu curenţi de înaltă frecvenţă marca CIF 3 FIAB HF (Fig. 2); 

• Cameră termografică FLIR A40 şi sistem de achiziţie de date (Fig. 3); 

• Stand experimental pentru îmbătrânire artificială cu radiaţii UV (Fig. 4); 

• Maşină universală de tracţiune marca Zwick/Roell Z005, capacitate 5 kN, cu bacuri acţionate 

pneumatic şi sistem de achiziţie de date (Fig. 5). 

 

  

Fig. 2. Echipament de sudare cu curenţi de înaltă 

frecvenţă 

Fig. 3. Cameră termografică cu sistem de 

achiziţie de date 
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Fig. 4. Stand experimental pentru îmbătrânire 

artificială cu radiaţii UV 

Fig. 5. Maşină de încercat la tracţiune de  

5 kN cu sistem de achiziţie de date 

 

Capitolul 4 prezintă rezultatele experimentale obţinute în urma efectuării programului 

experimental. 

Fâşiile sudate conform experimentului factorial realizate la sediul SC SATIMPEX SRL 

Timişoara, au fost numerotate şi din ele au fost prelevate epruvete conform standardului de 

tracţiune, de lăţime de 50 mm. Din fiecare fâşie sudată au fost prelevate câte 2 loturi a câte 5 

epruvete identice. 

Un lot de epruvete din fiecare regim a fost supus la îmbătrânire artificială cu radiaţii UV, 

timp de 24 de ore. Pentru această încercare, configuraţia aleasă a standului de îmbătrânire a fost 6-

120-400, adică au funcţionat toate cele 6 surse de iradiere, ele au fost poziţionate la distanţa relativă 

de 120 mm, iar epruvetele au fost aşezate la distanţa de 400 mm de lămpile UV. 

Toate epruvetele, 100 în total, au fost supuse la încercarea de tracţiune statică. Curbele de 

tracţiune înregistrate sunt redate în Fig. 6. 
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Fig. 6. Curbele caracteristice forţă-alungire obţinute în urma încercării la tracţiune statică a 

epruvetelor sudate CIF 

 

Valorile medii ale forţei maxime la tracţiune, corelate cu regimul de sudare sunt centralizate 

în Tabelul 2. 
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Tabelul 2. Valori medii ale forţei maxime la tracţiune, în funcţie de regimul de sudare CIF 

Regim de 

sudare 

Intensitate 

curent 
Presiune 

Timp de 

sudare 
Forţa maximă 

[A] [bar] [s] 
[N] 

Neîmbătrânite Îmbătrânite 24h 

1 1,4 2 1 973,06 713,94 

2 2 2 1 2558,04 3211,94 

3 1,4 2 10 3732,52 3624,80 

4 2 2 10 3742,56 3818,30 

5 1,4 10 1 319,48 491,54 

6 2 10 1 3132,24 2805,04 

7 1,4 10 10 3812,40 3806,26 

8 2 10 10 3478,06 3455,30 

9 (PC) 1,7 6 5,5 3312,46 3283,96 

10 (PC) 1,7 6 5,5 3459,50 3657,46 

 

Date experimentale obţinute au fost prelucrate cu un software specializat de optimizare, în 

vederea identificării regimului optim de sudare. 

În Fig. 7 se prezintă efectul fiecărui parametru analizat asupra funcţiei de răspuns, adică a 

forţei maxime la rupere, în cazul epruvetelor neîmbătrânite. 
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Fig. 7. Efectul parametrilor analizaţi asupra forţei maxime la tracţiune, în cazul epruvetelor 

neîmbătrânite 

 

Se observă din Fig. 7 că efectul cel mai pronunţat asupra forţei maxime la tracţiune îl are 

timpul de sudare. Efectul intensităţii curentului este de asemenea important, pe când presiunea 

joacă un rol aproape nesemnificativ. Mai mult decât atât, creşterea presiunii provoacă o scădere a 

forţei maxime la tracţiune. 

Pe baza suprafeţelor 3D generate de programul de optimizare (Fig. 8), s-a constatat că 

regimul optim de sudare este cel cu parametrii: I = 1,7 A, p = 6 bar, t = 5,5 s, valoarea maximă a forţei 

fiind atinsă în toate cele trei grafice (Fig. 8 a), b), c)) la aceste valori ale parametrilor. Rezultate 

similare au fost obţinute şi în cazul epruvetelor îmbătrânite artificial, identificându-se acelaşi regim 

optim. 

Temperatura înregistrată în timpul sudării a fost corelată la rândul ei cu regimurile 

experimentale. Înregistrările termografice confirmă concluzia la care s-a ajuns mai sus, temperatura 

în zona de sudare fiind mai mare în cazul regimurilor 9 şi 10 (optime) decât la celelalte regimuri (Fig. 

9). 
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  a) 

  b) 

  c) 

Fig. 8. Suprafeţele generate de software-ul specializat pentru identificarea optimului, în cazul 

epruvetelor neîmbătrânite 

 

 

Fig. 9. Înregistrarea termografică a distribuţiei temperaturii în zona de sudare, în cazul regimului 10 
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Capitolul 5 conţine concluziile rezultate în urma realizării programului experimental.  

S-a constatat că din cei 3 parametrii analizaţi (intenstitatea curentului, presiunea şi timpul de 

sudare), timpul de sudare are cel mai mare efect asupra forţei maxime la tracţiune, iar presiunea are 

efectul cel mai scăzut. S-a identificat, de asemenea, regimul optim de sudare, care corespunde cu 

punctul central al matricii propuse în planul experimental, atât în cazul materialului neîmbătrânit cât 

şi în stare îmbătrânită. Regimul de sudare optim identificat este cel folosit de către agentul economic 

interesat de rezultatele cercetării. 

 

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

Obiectivele fazei 10 a proiectului au fost atinse prin: 

• realizarea unui program experimental pentru analiza comportării mecanice la tracţiune a 

îmbinărilor sudate ale materialelor membranate compozite textil-polimer cu inserţie textilă, 

în vederea optimizării procesului de sudare cu curenţi de înaltă frecvenţă (CIF). 

• Planificarea programului experimental folosind metoda experimentului factorial, realizându-

se o matrice de tip 23, având 8 regimuri diferite plus punctul central. 

• Crearea a două loturi identice de suduri corespunzător fiecărui regim experimental, din care 

un lot a fost supus la încercarea de îmbătrânire artificială cu radiaţii UV timp de 24 de ore. 

• încercarea la tracţiune a tuturor epruvetelor prelevate din fâşiile sudate cu cele 9 regimuri 

diferite, supuse şi nesupuse la radiaţii UV. 

• Identificarea regimului optim de sudare pe baza rezistenţei la rupere, folosind un software 

specializat de optimizare. 

 

Se propune continuarea şi dezvoltarea programului experimental, care să cuprindă şi 

conceperea şi realizarea unui program experimental pentru evidenţierea efectului parametrilor 

regimului de condiţionare asupra caracteristicilor mecanice la tracţiune ale materialelor polimerice 

membranate. Se are în vedere pentru atingerea acestui obiectiv achiziţionarea unei camere climatice 

care să fie capabilă de generarea unor condiţii ciclice de temperatură-umiditate. 

Se propune continuarea îmbunătăţirii standului experimental de îmbătrânire artificială, în 

vederea obţinerii unei funcţionări stabile şi în vederea stabilirii unei corelaţii exacte dintre 

îmbătrânirea artificială produsă de stand respectiv cea produsă de expunerea la radiaţiile UV 

naturale. 

Continuarea lucrărilor este justificată şi de interesul ferm manifestat de industrie, care 

doreşte dezvoltarea planului experimental în viitor pentru materiale noi, inovative. 
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Se propune continuarea proiectului cu faza a 11-a intitulată „Analiza influenţei parametrilor 

regimului de condiţionare asupra comportării mecanice la tracţiune a materialelor membranate 

compozite textil-polimer”. 

Responsabil temă, 

 

Dr. ing. Lorand Kun 


