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Faza 3: Experimentări în vederea evaluării caracteristicilor mecanice a 

membranelor realizate din materiale polimerice, după îmbătrânire artificială 

Rezumatul fazei: 

Prezenta lucrare reprezintă faza nr. 3 “ Experimentări în vederea evaluării caracteristicilor 

mecanice a membranelor realizate din materiale polimerice, după îmbătrânire artificială “ 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 standul experimental pentru îmbătrânire artificială a materialelor 

polimerice, modificat prin instalarea unor proiectoare UV performante (Fig. 1). Noua structură a 

standului permite modificarea geometriei acestuia şi reglarea intensităţii radiaţiilor în funcţie de rata 

de îmbătrânire dorită. 

Pe suportul surselor de iradiere UV au fost prevăzute un număr de 6 fante care permit 

deplasarea individuală a celor 3 surse UV de pe un rând, astfel încât să se poată regla distanţa dintre 

cele două rânduri de lămpi. Acest reglaj este necesar în scopul obţinerii unei iradieri uniforme a 

suprafeţei plăcii-suport a epruvetelor, în funcţie de înălţimea la care se află ansamblul corpurilor de 

iluminat pe coloanele gradate. 

  

Fig. 1 Standul experimental pentru îmbătrânire artificială cu radiaţii UV, îmbunătăţit cu proiectoare 

performante 

 

Capitolul 2 cuprinde prezentarea unor măsurători preliminare pentru determinarea 

uniformităţii distribuţiei radiaţiilor UV la nivelul epruvetelor. Pentru o anumită geometrie a 
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standului, se determină poziţia optimă de aşezare a epruvetelor şi multiplicatorul ratei de 

îmbătrânire în condiţiile date. 

Standul experimental realizat în cadrul prezentei lucrări permite obţinerea unei iradieri 

uniforme prin reglarea a două variabile independente: 

• Distanţa relativă (înălţimea – h) dintre întreg ansamblul surselor de iluminat şi placa-suport 

pe care se află epruvetele, reglabilă prin deplasarea pe verticală a suportului surselor de 

iluminat de-a lungul coloanelor gradate. 

• Distanţa relativă (d) dintre cele două rânduri de surse de iluminat, reglabilă individual pe 

perechea de lămpi, pe orizontală, prin deplasarea uneia dintre lămpi de-a lungul ghidajelor 

practicate în suportul acestora. 

Cele două variabile amintite mai sus sunt reprezentate schematic relativ la principiul de 

funcţionare al standului experimental în Fig 2. 

 

 

Fig. 2 Reglarea poziţiei perechilor de lămpi UV pentru obţinerea unei iradieri uniforme la nivelul 

epruvetelor 

 

Dată fiind înălţimea surselor de 400 mm de la placa de bază, în figura de mai jos se prezintă 

variaţia intensităţii radiaţiei UV măsurată de-a lungul direcţiei transversale surselor UV, în funcţie de 

distanţa relativă dintre 2 surse UV. 

Pe baza datelor obţinute s-a obţinut poziţia optimă a surselor UV pentru o iradiere uniformă 

a unei suprafeţe definite pe placa de bază. De asemenea, în cazul unei geometrii date a standului, s-a 

determinat factorul de multiplicare a intensităţii iradierii la nivelul plăcii de bază, raportat la 

iradierea UV produsă de lumina naturală. 
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Fig. 3 Variaţia intensităţii radiaţiei UV pe placa-suport a epruvetelor, pe direcţia transversală în 

funcţie de poziţia relativă dintre cele două surse UV 

 

Capitolul 3 prezintă programul experimental realizat pe două loturi de epruvete prelevate 

dintr-o membrană polimerică: un lot a fost încercat la tracţiune în stare iniţială (Fig. 4), iar al doilea 

lot a fost încercat la tracţiune după ce a fost supus la îmbătrânire artificială accelerată cu ajutorul 

standului realizat (Fig. 5). 

 

  

Fig. 4 Instalaţia experimentală pentru încercarea la tracţiune a materialelor polimerice sub forma de 

membrană 
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Fig. 5 Îmbătrânirea artificială accelerată şi controlată a epruvetelor din materiale polimerice 

 

Capitolul 4 prezintă rezultatele experiementale obţinute şi interpretarea acestora. Curbele 

caracteristice la tracţiune, obţinute pentru cele două loturi de epruvete (în stare iniţială, respectiv 

îmbătrânite artificial cu expunere de 4 ore), sunt redate în Fig. 6. 

 

 

Fig. 6 Curbele caracteristice la tracţiune pentru epruvetele încercate în stare iniţială respectiv pentru 

cele îmbătrânite artificial cu radiaţii UV 
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În urma analizei rezultatelor obţinute s-a concluzionat că îmbătrânirea artificială efectuată a 

avut un efect evident asupra caracteristicilor mecanice ale epruvetelor din materiale polimerice 

speciale, înreginstrându-se înrăutăţirea acestor caracteristici în urma îmbătrânirii. 

 

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

constatat că standul experimental pentru îmbătrânire artificială a fost realizat corespunzător şi 

intensitatea luminii ultraviolete este distribuită în mod uniform pe suprafaţa dedicată aşezării 

epruvetelor. SS-a constatat de asemenea că ansamblul experimental compus din maşina de 

tracţiune statică şi standul de îmbătrânire artificială poate fi folosită cu succes la caracterizarea cât 

mai completă din punct de vedere mecanic înainte şi după îmbătrânire a materialelor polimerice şi a 

altor materiale. 

 

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

Obiectivele fazei 3 a proiectului au fost realizate prin îmbunătăţirea standului experimental 

de îmbătrânire artificială şi realizarea unui program experimental care a evidenţiat efectul radiaţiilor 

UV asupra caracteristicilor mecanice ale membranelor polimerice speciale. 

Se propune continuarea îmbunătăţirii standului experimental de îmbătrânire artificială, prin 

instalarea unui sistem permanent de ventilaţie pentru răcirea epruvetelor şi a unei cortine care să 

menţină raza de acţiune a radiaţiilor UV în limitele incintei standului. 

Se propune continuarea proiectului cu faza a 4-a intitulată „Determinarea experimentală a 

caracteristicilor de rezistenţă şi plasticitate ale membranelor polimerice pentru aplicaţii speciale”, cu 

termenul de finalizare 15.07.2013. 

 

Responsabil temă, 

 

Dr. ing. Lorand Kun 


