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Faza 13: Conceperea, realizarea şi testarea soluţiei tehnice de eliminare a 

efectului termic generat în timpul procesului de îmbătrânire artificială cu 

radiaţii ultraviolete 

Rezumatul fazei: 

Prezenta lucrare reprezintă faza nr. 13: „Conceperea, realizarea şi testarea soluţiei tehnice 

de eliminare a efectului termic generat în timpul procesului de îmbătrânire artificială cu radiaţii 

ultraviolete“ 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 polimerice destinate fabricării serelor precum şi a afişelor publicitare şi a prelatelor 

pentru vehiculele de transport marfă, din perspectiva importanţei analizării efectului temperaturii în 

timpul procesului de îmbătrânire artificială cu radiaţii ultraviolete. 

 

Capitolul 2 cuprinde prezentarea soluţiei tehnice adoptate pentru modificarea standului de 

îmbătrânire artificială cu radiaţii ultraviolete construit în fazele anterioare ale proiectului, în vederea 

eliminării efectului căldurii asupra probelor îmbătrânite, căldură generată de către lămpile 

ultraviolete în timpul funcţionării normale.  

Soluţia tehnică adoptată constă în dotarea standului experimental de îmbătrânire artificială 

cu un bazin de apă cu nivel constant în care sunt imersate probele folosind un suport cu înălţimea 

reglabilă. Alimentarea cu apă a bazinului este realizată prin intermediul unei electrovalve comandate 

de către unitatea de control a standului, pe baza temperaturii presetate a apei. Utilizatorul setează 

temperatura dorită a apei înainte de startul procesului de îmbătrânire artificială, iar sistemul 

deschide automat electrovalva în momentul în care temperatura apei a depăşit valoarea setată. De 

asemenea, utilizatorul poate regla adâncimea la care sunt imersate probele (adâncimea la care se 

află probele fiind foarte importantă deoarece radiaţia ultravioletă este filtrată proporţional cu 

aceasta), prin intermediului suportului cu picioare reglabile.  

Astfel, standul experimental a suferit atât modificări hardware (bazin cu apă, alimentare prin 

electrovalvă, suport imersat pentru probe, termocuplă pentru măsurarea temperaturii apei) cât şi 

software (modificare soft prin adăugare de modul de termocuplă şi comandă electrovalvă în funcţie 

de temperatura presetată). O vedere de ansamblu cu standul experimental modificat este redată în 

Figura 1. 
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Figura 1. Stand experimental de îmbătrânire artificială (1) îmbunătăţit cu bazin de apă cu nivel 

constant (2) şi temperatura controlată prin unitatea de control a instalaţiei (3) 

 

Capitolul 3 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 prin alegerea 

temperaturii apei şi a adâncimii la care sunt imersate epruvetele. Parametrii folosiţi în planul 

experimental sunt redaţi în Tabelul 1 (Experiment 0 – Experiment D). A fost realizat şi un 

experiment de îmbătrânire de control (Experiment X), fără apă, în vederea înregistrării 

temperaturii la care ajung epruvetele fără prezenţa apei; 

• Prelevarea epruvetelor (au fost prelevate câte 5 epruvete pentru fiecare tip de experiment 

definit la paragraful anterior); 

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

de expunere de 24 ore în cazul fiecărui lot de epruvete; 

• Condiţionarea loturilor de câte 5 epruvete în camera climatică la 23°C şi 50% umiditate 

relativă (atmosfera standard conform SR EN ISO 291:2009); 

• Încercarea la tracţiune a tuturor epruvetelor, conform SR EN ISO 527-1:2012 şi SR EN ISO 

527-3:2000; 

• Prelucrarea rezultatelor experimentale şi interpretarea acestora în vederea validării soluţiei 

constructive de modificare a standului experimental de îmbătrânire artificială. 
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Tabelul 1 – Program experimental de îmbătrânire artificială 

Nr. Experiment 
Cod 

epruvete 

Timp 

expunere 

[ ore ] 

Temperatura medie la 

nivelul epruvetelor 

[ °C ] 

Adâncime 

imersare 

epruvete 

[ mm ] 

Observaţii 

1 X F6 – F10 24 107 - 
Control, fără 

apă 

2 0 F21 – F25 - - - 

Epruvete în 

stare iniţială, 

neîmbătrânit

e 

3 A F1 – F5 24 27 30 

Epruvete 

îmbătrânite 

în apă 

4 B F11 – F15 24 42 30 

Epruvete 

îmbătrânite 

în apă 

5 C F16 – F20 24 42 70 

Epruvete 

îmbătrânite 

în apă 

6 D F26 – F30 24 27 70 

Epruvete 

îmbătrânite 

în apă 

 

Materialul din care au fost prelevate epruvete este special destinat pentru construcţia 

serelor în agricultură, fiind realizat sub formă de membrană cu trei straturi. Are o grosime nominală 

de 0,15 mm şi o densitate de 0,93 g/cm3. Au fost prelevate epruvete-fâşii (de dimensiuni conform SR 

EN ISO 527-3:2000, cu lăţimea de 25 mm. 
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Figura 2. Cameră climatică marca Discovery 

DY110 

Figura 3. Maşină universală de încercat la tracţiune, 

marca Zwick/Roell Z005 

 

Echipamentele experimentale utilizate au fost următoarele: 

• Stand experimental pentru îmbătrânire artificială cu radiaţii ultraviolete, îmbunătăţit în 

cadrul fazei (Figura 1); 

• Cameră climatică Discovery DY110, pentru condiţionarea epruvetelor (Figura 2); 

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

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

• Micrometru digital; 

• Şubler digital. 

 

Capitolul 4 prezintă rezultatele experimentale obţinute în urma efectuării programului 

experimental. 

În afară de lotul „0” din Tabelul 1, toate loturile au fost supuse la îmbătrânire artificială cu radiaţii 

ultraviolete folosind standul îmbunătăţit în cadrul fazei. 
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În cazul lotului de control „X” standul de îmbătrânire artificială a funcţionat fără apă, 

temperatura la nivelul epruvetelor atingând valoarea de 107 °C. Ca urmare, epruvetele supuse la 

îmbătrânire au fost distruse prin topire. 

După etapa îmbătrânirii artificiale, toate epruvetele au fost condiţionate timp de 24 de ore 

respectând parametrii menţionaţi mai sus. Epruvetele condiţionate au fost supuse la încercarea de 

tracţiune, utilizând echipamentul de tracţiune marca Zwick/Roell Z005 şi viteza de încercare de 100 

mm/min. Figura 4 prezintă aspectul epruvetelor din lotul „0” înainte respectiv după realizarea 

încercării la tracţiune. 

 

Înainte de încercare la tracţiune După încercarea la tracţiune 

Figura 4. Aspectul epruvetelor din lotul „0” înainte respectiv după încercarea la tracţiune 

 

Valorile determinate ale rezistenţei la rupere, alungirii la rupere şi modulului de elasticitate 

longitudinal sunt date în Tabelul 2. 

 

Tabelul 2. Proprietăţile mecanice la tracţiune determinate pentru loturile de epruvete 

Nr. 

crt. 
Experiment 

Rezistenţa la 

rupere medie* 

[MPa] 

Alungirea la 

rupere medie* 

[%] 

Modulul de elasticitate 

longitudinal mediu* 

[MPa] 

1 0 17,9 468 284 

2 A 17,6 450 327 

3 B 18,4 470 200 

4 C 17,0 442 304 

5 D 17,6 436 230 

6 X - - - 
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* valori calculate pe baza datelor din raportul de încercare nr. 97/PN204/13 din 08.12.2015, emis de 

LIEA-ISIM, aferent fazei 7 a proiectului 

 

Figurile de mai jos redau variaţia proprietăţilor de material determinate în funcţie de 

temperatură şi de adâncimea la care au fost imersate în timpul procesului de îmbătrânire artificială 

cu radiaţii ultraviolete. 

 

   

a) b) c) 

Figura 4. Variaţia rezistenţei la rupere (a), alungirii la rupere (b) şi a modulului de elasticitate 

longitudinal (c) în funcţie de temperatura din timpul procesului de îmbătrânire artificială 

 

   

a) b) c) 

Figura 5. Variaţia rezistenţei la rupere (a), alungirii la rupere (b) şi a modulului de elasticitate 

longitudinal (c) în funcţie de adâncimea apei la care au fost poziţionate epruvetele în timpul 

procesului de îmbătrânire artificială 

 

După cum se observă din Figurile 4 şi 5, rezistenţa la rupere a materialului nu este 

influenţată semnificativ de adâncimea apei la care se poziţionează epruvetele sau de temperatura 

acesteia din timpul expunerii la radiaţii ultraviolete. 
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În ceea ce priveşte alungirea la rupere, aceasta la rândul ei este influenţată în mod 

nesemnificativ de valorile parametrilor de regim menţionaţi mai sus. 

Modulul de elasticitate longitudinal are însă o variaţie semnificativă atât în funcţie de 

adâncime cât şi în funcţie de temperatura apei. Tendinţa globală identificată este de scădere a 

acestei proprietăţi de material atât cu adâncimea cât şi cu temperatura, ceea ce confirmă 

necesitatea controlului acestor parametri de regim în timpul îmbătrânirii artificiale cu radiaţii 

ultraviolete. 

 

Capitolul 5 conţine concluziile rezultate în urma realizării programului experimental. S-a 

constatat că rezistenţa la rupere şi alungirea la rupere a materialului analizat nu sunt influenţate 

semnificativ de valorile alese ale parametrilor de regim variaţi: temperatura apei în care sunt 

imersate epruvetele respectiv adâncimea la care se află acestea. Pe de altă parte, modulul de 

elasticitate longitudinal prezintă scădere atât cu adâncimea apei, cât şi cu temperatura acesteia. 

Rezultatele preliminare confirmă importanţa controlului temperaturii în timpul procesului de 

îmbătrânire artificială cu radiaţii ultraviolete, aceasta alterând rezultatele procesului de îmbătrânire. 

Această concluzie este confirmată şi de distrugerea completă a epruvetelor supuse la îmbătrânire 

artificială fără apă, din cauza temperaturii ridicate. 

 

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

Obiectivele fazei 13 a proiectului au fost atinse prin: 

• realizarea îmbunătăţirii standului experimental de îmbătrânire artificială cu radiaţii 

ultraviolete prin dotarea acestuia cu un bazin cu apă cu nivel constant, în vederea imersării 

epruvetelor folosind un suport de înălţime reglabilă şi controlul temperaturii apei printr-un 

sistem automatizat. 

• realizarea unui program experimental în vederea analizării efectului temperaturii apei şi a 

adâncimii la care sunt imersate epruvetele asupra proprietăţilor mecanice la tracţiune ale 

unui material de tip folie utilizat în construcţia serelor pentru agricultură. 

• Prelevarea a 6 loturi de epruvete pentru îmbătrânire artificială şi condiţionare urmată de 

încercare la tracţiune. 

• Realizarea îmbătrânirii artificiale a fiecărui lot de 5 epruvete timp de 24 de ore; 

• încercarea la tracţiune epruvetelor prelevate, îmbătrânite şi condiţionate; 

• Interpretarea rezultatelor obţinute în ceea ce priveşte influenţa temperaturii apei în care 

sunt imersate epruvetele şi a adâncimii la care sunt imersate aceastea asupra 

caracteristicilor mecanice la tracţiune a materialului analizat. 
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• Redacterea şi depunerea la OSIM a propunerii de brevet de invenţie a soluţiei tehnice 

realizate în cadrul fazei de eliminare a efectului termic prin îmbunătăţirea funcţionării 

standului de îmbătrânire artificială prin răcirea epruvetelor cu apă. 

 

Se propune continuarea şi dezvoltarea programului experimental în cadrul unor programe 

viitoare de cercetare sau contracte, care să cuprindă realizarea unor încercări suplimentare de 

îmbătrânire artificială pentru a identificarea cu acurateţe ridicată a influenţei temperaturii apei din 

timpul expunerii epruvetelor la radiaţii ultraviolete. 

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

cu radiaţii UV realizat în cadrul proiectului precum şi a brevetului de invenţie depus, respectiv 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 


