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Faza 11: Analiza influenţei parametrilor regimului de condiţionare asupra 

comportării mecanice la tracţiune a materialelor membranate compozite 

textil-polimer 

Rezumatul fazei: 

Prezenta lucrare reprezintă faza nr. 11 : Analiza influenţei parametrilor regimului de 

condiţionare asupra comportării mecanice la tracţiune a materialelor membranate compozite 

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

polimerice, proiectate pentru aplicaţii speciale”. 

Lucrarea este structurată pe cinci capitole şi anume: 

 

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

materialelor membranate compozite textil-polimer din perspectiva importanţei alegerii corecte a 

parametrilor regimului de condiţionare (temperatură şi umiditate relativă). 

 

Capitolul 2 cuprinde prezentarea camerei climatice achiziţionate în cadrul proiectului, 

trecându-se în revistă principalele caracteristici tehnico-funcţionale. Camera climatică achiziţionată 

este fabricată de compania Angelantoni Italia şi principalele caracteristici tehnico-funcţionale ale 

acesteia sunt redate în Tabelul 1. 

 

Tabelul 1 Caracteristicile tehnico-funcţionale ale camerei climatice Discovery DY110 

Tip camera climatica Discovery DY110 

Domeniu temperaturi -40..+180°C 

Domeniu umiditate 10%..95% RH 

Dimensiuni exterioare 880x1065x1380 mm 

Dimensiuni interioare 548x460x447 mm 

Volum interior 112 l 

Masa proprie 385 kg 

Putere consumata 3,5 kW 

Curent consumat 19 A 
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Tip camera climatica Discovery DY110 

Tensiune alimentare 230 V / 50 Hz 

Viteza incalzire 3,2°C / min 

Viteza racire 4°C / min 

Fluctuatie temperatura ±0,1.. ±0,3°C 

Fluctuatie umiditate ±1.. ±3% 

Fereastra vizualizare Da 

Iluminare interioara Da 

 

Capitolul 3 cuprinde prezentarea programului experimental, a epruvetelor folosite şi a 

echipamentelor experimentale utilizate. 

Programul experimental a constat din următoarele etape: 

• Stabilirea regimurilor de condiţionare pornind de la regimurile prescrise în SR EN ISO 2231 şi 

adăugând şi alte regimuri în scopul studierii răspunsului materialului la modificarea 

temperaturii respectiv a umidităţii relative (Tabelul 2); 

• Prelevarea epruvetelor (câte 3 epruvete pentru fiecare regim de condiţionare); 

• Menţinerea fiecărui lot de 3 epruvete în camera climatică la parametrii constanţi de 

temperatură-umiditate corespunzători celor 10 regimuri de condiţionare; 

• Extragerea din camera climatică şi încercarea la tracţiune a celor 10 loturi de epruvete, 

conform SR EN ISO 1421:2002; 

• Prelucrearea rezultatelor experimentale şi reprezentarea grafică a acestora. 
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Tabelul 2 Regimurile de condiţionare utilizate în cadrul programului experimental 

Nr. regim 
Temperatura 

T [°C] 

Umiditatea relativă 

RH [%] 

Timp de menţinere 

 t [h] 

1 

20 

10 

2 

2 25 

3 50 

4 75 

5 95 

6 -40 - 

7 -20 - 

8 0 - 

9 40 50 

10 80 50 

Notă: domeniul de temperaturi a fost ales astfel încât să cuprindă domeniul de utilizare prescris de 

producătorul materialului (-30 .. +70 °C) 

 

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

folosite la vehiculele de transport marfă şi are denumirea Tuplan 680gr, cu masa specifică de 680 

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

lungimea de 200 mm între bacuri, fiind prelevate pe direcţia longitudinală a ţesăturii textile. 

 

Echipamentele experimentale utilizate au fost următoarele: 

• Cameră cliamtică Discovery DY110, cu sistem de comandă automat şi sistem înregistrare a 

parametrilor (Fig. 1); 

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

pneumatic şi sistem de achiziţie de date (Fig. 2). 
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Fig. 1 Cameră climatică marca Discovery DY110, achiziţionată în cadrul fazei 

 

 

Fig. 2 Maşină universală de încercat la tracţiune marca Zwick/Roell Z005 

 

Capitolul 4 prezintă rezultatele experimentale obţinute în urma efectuării programului 

experimental. 

Fiecare lot a câte 3 epruvete a fost condiţionat conform parametrilor specificaţi în Tabelul 1 

şi epruvetele au fost supuse la încercarea de tracţiune statică. Curbele de tracţiune înregistrate sunt 

redate în Fig. 3. 
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Fig. 3. Curbele caracteristice forţă-alungire obţinute în urma încercării la tracţiune statică a 

materialului Tuplan 680g 

 

Valorile medii obţinute ale forţei maxime şi ale alungirii la rupere sunt date în Tabelul 3. 

 

Tabelul 3. Valori medii ale forţei maxime şi ale alungirii la rupere în funcţie de regimul de 

condiţionare 

Nr. 

regim 

Temperatura 

T [°C] 

Umiditatea relativă 

RH [%] 

Forţa maximă 

[N] 

Alungirea la rupere 

[%] 

1 

20 

10 2542,9 18,8 

2 25 2426,8 18,3 

3 50 2247,7 16,7 

4 75 2399,6 17,7 
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Nr. 

regim 

Temperatura 

T [°C] 

Umiditatea relativă 

RH [%] 

Forţa maximă 

[N] 

Alungirea la rupere 

[%] 

5 95 2351,4 17,5 

6 -40 

50 

2675,6 18,8 

7 -20 2453,6 17,7 

8 0 2350,5 17,3 

9 40 2203,4 16,5 

10 80 2175,9 16,7 

 

Figura 4 prezintă variaţia forţei maxime respectiv a alungirii la rupere în funcţie de 

umiditatea relativă din timpul regimului de condiţionare. Se observă faptul că atât la forţa maximă, 

cât şi la alungirea la rupere influenţa variaţiei umidităţii relative este nesemnificativă. Acest rezultat 

se explică prin faptul că materialul încercat este proiectat pentru a rezista la umiditate, fiind destinat 

producţiei de prelate pentru mijloace de transport. Rezultatatele obţinute confirmă calitatea 

materialului din acest punct de vedere. 

 

 

a)                                                                                   b) 

Fig. 4 Variaţia forţei maxime (a) şi a alungirii la rupere (b) în funcţie de umiditatea relativă 

 

În Figura 5 sunt redate variaţiile forţei maxime şi a alungirii la rupere ca funcţii de 

temperatura de condiţionare. În acest caz se observă o influenţă mult mai pronunţată a temperaturii 

decât a umidităţii relative din figura precedentă. Se constată că atât forţa maximă cât şi alungirea la 

rupere prezintă o tendinţă descrescătoare odată cu creşterea temperaturii de la -40°C la 80°C. Este 

interesant de observat că ambii parametri cresc la temperaturi negative, cu toate că era de aşteptat 

ca alungirea la rupere să scadă odată cu scăderea temperaturii. 
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a)                                                                                   b) 

Fig. 5 Variaţia forţei maxime (a) şi a alungirii la rupere (b) în funcţie de temperatură 

 

S-a observat de asemenea că valoarea forţei maxime se menţine superioară valorii garantate 

de producător (2200 N) indiferent de temperatura sau gradul de umiditate, excepţie făcând doar 

regimul de condiţionare la 80°C, când forţa maximă înregistrată a fost de 2175,9 N. 

 

Capitolul 5 conţine concluziile rezultate în urma realizării programului experimental.  

S-a constatat că din cei doi parametri ai regimului de condiţionare (temperatură şi umiditate 

relativă), temperatura are o influenţă importantă asupra comportării la tracţiune a materialului 

membranat compozit textil-polimer Tuplan 680g. Influenţa umidităţii relative asupra caracteristicilor 

mecanice la tracţiune s-a dovedit a fi nesemnificativă, fiind vorba de un material proiectat pentru a 

rezista la intemperii, fiind destinat producţiei de prelate. S-a constatat de asemenea că atât forţa 

maximă cât şi alungirea la rupere cresc odată cu scăderea temperaturii în domeniul sub zero. În 

domeniul temperaturilor ridicate (80°C), materialul analizat şi-a păstrat caracteristicile mecanice 

prescrise de producător. 

 

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

Obiectivele fazei 11 a proiectului au fost atinse prin: 

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

unui material membranat compozit textil-polimer condiţionat în prealabil cu diferite 

regimuri de temperatură – umiditate relativă. 

• Prelevarea a 10 loturi a câte 3 epruvete pentru condiţionare urmată de încercare la 

tracţiune. 
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• încercarea la tracţiune a tuturor epruvetelor prelevate şi condiţionate cu 10 regimuri 

diferite. 

• Interpretarea rezultatelor obţinute în ceea ce priveşte influenţa temperaturii şi umidităţii 

relative asupra caracteristicilor mecanie la tracţiune a materialului analizat. 

 

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

conceperea şi realizarea unui program experimental cu crearea unor condiţii ciclice de temperatură-

umiditate şi evidenţierea efectului acestor parametri asupra caracteristicilor mecanice la tracţiune 

ale materialelor polimerice destinate pentru aplicaţii speciale. 

Se are în vedere de asemenea valorificarea standului experimental de îmbătrânire artificială 

cu radiaţii UV realizat în cadrul proiectului şi a maşinii de încercat la tracţiune sub forma oferirii unor 

servicii externe pentru încercarea unor membrane polimerice utilizate în industrie, precum şi 

formularea unor obiective suplimentare, în cadrul programelor naţionale şi internaţionale, ce 

urmează a fi realizate pe baza rezultatelor experimentale obţinute în cursul derulării activităţilor în 

cadrul proiectului. 

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

doreşte dezvoltarea planului experimental în viitor pentru materiale noi, inovative. 

 

Responsabil temă, 

 

Dr. ing. Lorand Kun 


