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Faza 12: Evaluarea influenţei îmbătrânirii artificiale cu radiaţii ultraviolete 

asupra caracteristicilor mecanice a materialelor membranate compozite cu 

inserţie textilă imprimate cu cerneală pe bază de solvent 

Rezumatul fazei: 

Prezenta lucrare reprezintă faza nr. 12: „Evaluarea influenţei îmbătrânirii artificiale cu 

radiaţii ultraviolete asupra caracteristicilor mecanice a materialelor membranate compozite cu 

inserţie textilă imprimate cu cerneală pe bază de solvent“ 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 destinate fabricării afişelor publicitare şi a 

prelatelor pentru vehiculele de transport marfă, din perspectiva importanţei analizării durabilităţii 

straturilor superficiale imprimate cu cerneluri pe bază de solvent, expuse în exploatare la fenomenul 

de îmbătrânire. 

 

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

echipamentelor experimentale utilizate. 

Programul experimental a constat din următoarele etape: 

• Stabilirea regimului de îmbătrânire artificială accelerată cu radiaţii ultraviolete şi a timpului 

de expunere; 

• Prelevarea epruvetelor (au fost prelevate minim câte 5 epruvete pentru fiecare lot diferit din 

punct de vedere al stării de îmbătrânire respectiv a existenţei unui strat vopsit cu cerneluri 

pe bază de solvent); 

• Efectuarea încercării la îmbătrânire artificială accelerată cu radiaţii ultraviolete, cu un timp 

de expunere de până la 72 ore, efectuată în paşi de câte 24 ore în cazul epruvetelor vopsite; 

• Condiţionarea fiecărui lot de 5 epruvete în camera climatică la 23°C şi 50% umiditate relativă 

(atmosfera standard B, conform SR EN ISO 2231:2002); 

• Încercarea la tracţiune a tuturor epruvetelor, conform SR EN ISO 1421:2002; 

• Prelucrearea rezultatelor experimentale şi interpretarea acestora. 

 

Programul experimental a fost realizat utilizându-se două materiale diferite. 
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Materialul 1 din care au fost prelevate epruvete este folosit pentru realizarea afişelor 

(banner-elor) publicitare. Are o masă specifică de 440 g/m2 şi este acoperit cu un strat lucios de PVC 

doar pe o faţă. Au fost prelevate epruvete-fâşii (de dimensiuni conform SR EN ISO 1421:2002, pe 

direcţie longitudinală a ţesăturii) atât din materialul nevopsit (în stare iniţială), cât şi din materialul 

vopsit cu cerneală pe bază de solvent pe stratul acoperit cu PVC. 

Materialul 2 din care s-au prelevat epruvete este folosit pentru confecţionarea prelatelor 

folosite la vehiculele de transport marfă şi are masa specifică de 900 g/m2. Din moment ce acest 

material a fost deja analizat în stare nevopsită în cadrul fazelor anterioare ale proiectului (în mod 

special în faza 7), epruvetele-fâşii au fost prelevate din materialul disponibil doar în stare vopsită cu 

cerneluri pe bază de solvent, conform SR EN ISO 1421:2002, pe direcţia transversală a ţesăturii 

textile. 

 

Echipamentele experimentale utilizate au fost următoarele: 

• Stand experimental pentru îmbătrânire artificială cu radiaţii ultraviolete (Fig. 1); 

• Cameră climatică Discovery DY110, cu sistem de comandă automat (Fig. 2); 

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

pneumatic şi sistem de achiziţie de date (Fig. 3). 

 

  

Fig. 1. Stand experimental pentru îmbătrânire artificială cu radiaţii ultraviolete 
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Fig. 2. Cameră climatică marca Discovery DY110 

 

Fig. 3 Maşină universală de 

încercat la tracţiune, marca 

Zwick/Roell Z005 

Fig. 4. Distribuţia intensităţii relative a radiaţiei UV în 

configuraţia aleasă pentru efectuarea îmbătrânirii artificiale, 

chenarul galben marcând poziţia zonelor expuse ale epruvetelor 

 

 

Capitolul 3 prezintă rezultatele experimentale obţinute în urma efectuării programului 

experimental. 
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O parte dintre epruvetele prelevate din cele două materiale au fost expuse la îmbătrânire 

artificială cu radiaţii ultraviolete, timp de 72 de ore, folosind standul experimental conceput şi 

construit în cadrul fazelor anterioare ale proiectului. Standul UV a funcţionat în configuraţia: număr 

maxim de becuri (6), înălţime de iradiere: 300 mm, distanţa dintre rândurile de becuri: 30 mm. Ca 

urmare a acestei configuraţii s-a realizat o distribuţie a iradierii UV conform Fig. 4, codul de culori 

indicând intensitatea radiaţiei UV măsurată în puncte raportată la intensitatea radiaţiei UV măsurată 

în aer liber la soare. În aceeaşi figură este marcată şi zona de expunere efectivă a zonei de mijloc a 

epruvetelor. 

În urma examinării vizuale a tuturor epruvetelor expuse la radiaţii ultraviolete s-au constatat 

următoarele: 

• În cazul epruvetelor prelevate din materialul 1, în stare nevopsită, expunerea timp de 

72 de ore la radiaţii UV a avut un puternic efect vizibil, zona expusă căpătând o culoare 

închisă (Fig. 5). De asemenea, s-a constatat o reducere pronunţată a elasticităţii în zona 

îmbătrânită, fiind identificate şi urmele descompunerii stratului superficial prin 

evaporare şi precipitarea unor compuşi pe suprafaţa materialului. 

 

 

Fig. 5. Degradarea materialului 1 în stare nevopsită în urma îmbătrânirii artificiale 

 

• În cazul epruvetelor prelevate din materialul 1, în stare vopsită, efectul expunerii la 

radiaţii ultraviolete a fost urmărit la paşi de câte 24 de ore expunere, până la atingerea 

timpului total de 72 de ore. În Fig. 6 se prezintă evoluţia degradării stratului vopsit cu 

cerneală pe bază de solvent în cazul unei epruvete, pornind de la starea iniţială şi 

realizându-se câte o fotografie la 24, 48 respectiv 72 de ore expunere. S-a constatat şi în 

acest caz o reducere similară a elasticităţii materialului în zona expusă. În ceea ce 

priveşte calitatea imprimării, s-a observat distrugerea mai pronunţată şi mai rapidă a 

zonelor de culoare deschisă sau albă, zonele de culori închise şi în mod special zonele 

de culoare albastră prezentând decolorări mai reduse. 
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Fig. 6. Degradarea materialului 1 în stare vopsită în urma îmbătrânirii artificiale 

 

• În cazul epruvetelor prelevate din materialul 2 (în stare vopsită), la examinarea vizuală 

efectul expunerii la radiaţii ultraviolete a fost unul neglijabil din punct de vedere al 

elasticităţii. Şi în acest caz, efectul expunerii la radiaţii ultraviolete a fost urmărit la paşi 

de câte 24 de ore expunere, până la atingerea timpului total de 72 de ore. În Fig. 7 se 

prezintă evoluţia degradării stratului vopsit cu cerneală pe bază de solvent în cazul unei 

epruvete de culoare predominant albă. Ca şi în cazul materialului 1, şi la materialul 2 

zonele vopsite cu culoare deschisă sau albă au prezentat o degradare mult mai 

pronunţată decât zonele vopsite în culoarea albastră sau roşie. 

 

 

Fig. 7. Degradarea materialului 2 în stare vopsită în urma îmbătrânirii artificiale 

 

După etapa examinării vizuale, toate epruvetele au fost condiţionate timp de 24 de ore 

respectând parametrii menţionaţi mai sus şi utilizând camera climatică prezentată. Epruvetele 

condiţionate au fost supuse la încercarea de tracţiune statică, utilizând echipamentul de tracţiune 
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marca Zwick/Roell Z005. Curbele de tracţiune înregistrate pentru toate epruvetele prelevate din 

ambele materiale sunt redate în Fig. 8. 

 

 

Fig. 8. Curbele înregistrate la încercarea de tracţiune 

 

Valorile forţei maxime la rupere şi ale alungirii la rupere determinate pentru cele două 

materiale în stare vopsită/nevopsită, respectiv neîmbătrânită/îmbătrânită, sunt date în Tabelul 1. 

 

Tabelul 1. Valorile forţei maxime la rupere şi ale alungirii la rupere determinate la încercarea de 

tracţiune 

Nr. 

crt. 
Material 

Direcţie 

prelevare 

Stare 
Forţa medie 

la rupere [N] 

Alungirea 

medie la 

rupere [%] Vopsit Îmbătrânit 72 h 

1 1 Longitudinal   2590,8 21,8 

2 1 Longitudinal  X 2595,6 22,9 

3 1 Longitudinal X  2540,9 21,9 

4 1 Longitudinal X X 2488,4 22,3 

5 2 Transversal   3049,9* 24,7* 

6 2 Transversal X X 1844,8 21,4 
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* valori preluate din raportul de încercare nr. 219/PN204/7 din 10.12.2013, emis de LIEA-ISIM, 

aferent fazei 7 a proiectului 

 

După cum se observă din Tabelul 1, influenţa stării de îmbătrânire artificială cu o expunerea 

de 72 de ore respectiv prezenţa sau absenţa unui strat vopsit cu cerneala pe bază de solvent au o 

influenţă neglijabilă asupra forţei maxime la rupere şi a alungirii la rupere în cazul materialului 1. 

Pe de altă parte, în cazul materialului 2, valorile forţei maxime la rupere şi ale alungirii la 

rupere determinate în prezenta lucrare pentru starea vopsită şi îmbătrânită au fost comparate cu 

rezultatele încercărilor de tracţiune efectuate pe materialul nevopsit în cadrul fazei 7 a proiectului. S-

a constatat o reducere considerabilă a forţei maxime (de la peste 3000 N la materialul nevopsit şi 

neîmbătrânit, la aproximativ 1850 N în cazul materialului vopsit şi îmbătrânit artificial pe o durată de 

72 ore). De asemenea, s-a constatat reducerea alungirii la rupere în cazul materialului 2 vopsit şi 

îmbătrânit, ruperea având loc mai repede decât în cazul materialului în stare iniţială. 

 

Capitolul 4 conţine concluziile rezultate în urma realizării programului experimental.  

S-a constatat că vopsirea materialului membranat compozit cu masa specifică de 440 g/m2 cu 

cerneală pe bază de solvent nu influenţează în mod considerabil rezistenţa la tracţiune şi nici 

alungirea la rupere. Efectul unei îmbătrâniri artificiale cu radiaţii ultraviolete timp de 72 de ore s-a 

dovedit de asemenea neglijabil în perspectiva parametrilor menţionaţi la acest material, cu toate că 

s-a observat o rigidizare aparentă a zonei îmbătrânite. 

În ceea ce priveşte materialul cu masa specifică de 900 g/m2, efectul cumulat al unei 

îmbătrâniri artificiale de 72 de ore şi a prezenţei unui strat vopsit cu cerneală pe bază de solvent s-a 

dovedit a fi unul major, constatându-se o reducere de aproape 40% a forţei maxime la rupere. 

În cazul ambelor materiale radiaţiile ultraviolete au degradat stratul vopsit cu cerneală pe 

bază de solvent. S-a observat o degradare mult mai pronunţată a zonelor acoperite cu culori 

deschise sau albe, iar cele mai rezistente nuanţe din acest punct de vedere s-au dovedit a fi roşu şi 

albastru. 

 

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

Obiectivele fazei 12 a proiectului au fost atinse prin: 

• realizarea unui program experimental în vederea analizării efectului expunerii la îmbătrânire 

artificială accelerată cu radiaţii ultraviolete asupra calităţii stratului vopsit cu cerneluri de 

bază de solvent şi asupra caracteristicilor mecanice ale materialelor membranate compozite 

textil-polimer cu masa specifică de 440 g/m2 şi 900 g/m2. 
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• Prelevarea a 5 loturi de epruvete pentru îmbătrânire artificială şi condiţionare urmată de 

încercare la tracţiune. 

• Realizarea îmbătrânirii artificiale a unor epruvete prelevate din cele 2 materiale cu urmărirea 

degradării stratului vopsit din 24 în 24 de ore; 

• încercarea la tracţiune a tuturor epruvetelor prelevate, îmbătrânite şi condiţionate; 

• Interpretarea rezultatelor obţinute în ceea ce priveşte influenţa îmbătrânirii artificiale 

asupra stratului vopsit cu cerneală pe bază de solvent şi asupra caracteristicilor mecanie la 

tracţiune a materialului analizat. 

  

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

realizarea unor încercări de oboseală oligociclică asupra zonelor de prindere a prelatelor pe structura 

de rezistenţă a vehiculelor, având ca scop evaluarea durabilităţii ocheţilor de fixare. 

Se are în vedere îmbunătăţirea standului experimental de îmbătrânire artificială cu radiaţii 

ultraviolete prin dotarea acesteia cu un sistem de exhaustare/filtrare a aerului de răcire care 

părăseşte incinta, acesta conţinând compuşi volatili emanaţi în urma descompunerii materialelor 

plastice supuse la îmbătrânire artificială. 

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. 

Se propune continuarea proiectului cu faza a 13-a intitulată „Cercetări asupra comportării la 

oboseală oligociclică a materialului prelatelor membranate compozite textil-polimer în zona ocheţilor 

de fixare”. 

 

Responsabil temă, 

 

Dr. ing. Lorand Kun 


