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Faza 5: Analiza ruperii filmelor polimerice pe bază de vinol pentru baterii litiu-

polimerice, folosind tehnica termografiei 

Rezumatul fazei: 

Prezenta lucrare reprezintă faza nr. 5 “ Analiza ruperii filmelor polimerice pe bază de vinol 

pentru baterii litiu-polimerice, folosind tehnica termografiei “ a proiectului cu titlul „Evaluarea 

comportării mecanice a materialelor avansate polimerice, proiectate pentru aplicaţii speciale”. 

Lucrarea este structurată pe patru capitole şi anume: 

 

Capitolul 1 prezintă standul experimental de încercări la tracţiune folii polimerice, la care a 

fost adăugat o cameră termografică în infraroşu de înaltă performanţă (Fig. 1) cu scopul urmăririi 

efectelor termice care apar în materialul epruvetelor în timpul ruperii. 

 

 

Fig. 1. Camera termografică în infraroşu FLIR A40 

 

 Principalele caracteristici ale camerei termografice FLIR A40 sunt următoarele: 

• Câmp vizual / distanţa focală minimă: 24° x 18° / 0,3 m 

• Rezoluţie spaţială (IFOV): 1,3 mrad 

• Sensibilitate termică la 50/60 Hz: 0,08 °C la 30 °C 

• Focus automat cu motor 

• Tip detector: cu plan focal matricial (FPA), microbolometru nerăcit 

• Spectru radiaţii: de la 7,5 la 13 µm 

• Domeniu de temperatură: -40°C la +120°C 
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• Precizia de măsurare (% la citire): ±2°C sau ±2% 

• Mod de măsurare: punct, zonă, linie, diferenţe 

• Corecţie automată a emisivităţii: variabilă, de la 0,1 la 1,0 

• Port comunicaţie IEEE-1394, ieşire imagine 16-bit 

 

Capitolul 2 cuprinde prezentarea programului experimental şi a epruvetelor folosite. 

Programul experimental cuprinde încercarea la tracţiune cu diferite viteze în scopul determinării 

influenţei acesteia asupra caracteristicilor mecanice şi urmărirea încercărilor cu ajutorul camerei 

termografice, precum şi evidenţierea influenţei vitezei de încărcare asupra efectul termic în 

epruvete. 

Vitezele de încercare alese în conformitate cu standardul ISO 527-1 au fost următoarele: 10 

mm/min, 25 mm/min, 50 mm/min, 100 mm/min, 300 mm/min şi 500 mm/min. 

Programul experimental a fost aplicat pentru 2 materiale diferite realizate din filme de 

polimeri complecşi, aflate sub forma unor membrane polimerice utilizate în principal în baterii pe 

bază de litiu. Materialul 1 are numele de cod V15P 20Li şi are în compoziţie 20% sare de litiu, iar 

Materialul 2 este V15P 30Li, cu 30% sare de litiu. 

În figura de mai jos se prezintă câteva epruvete prelevate din materialul 1. 

 

 

Fig. 2. Lot de epruvete prelevate din filme polimerice pe bază de vinol 
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În figura 3 se prezintă 2 epruvete din acelaşi material, una în stare iniţială, respectiv cealaltă 

în stare îmbătrânită, după un timp de menţinere de 4h în instalaţia de îmbătrânire UV realizată în 

cadrul proiectului. Se poate observa aspectul decolorat al epruvetei îmbătrânite, drept efect al 

radiaţiilor UV. 

 

Fig. 3 Imagine cu o epruvetă îmbătrânită artificial – 4 ore timp de menţinere (sus)  

respectiv o epruvetă în stare normală (jos) 

 

Capitolul 3 prezintă rezultatele experimentale obţinute. În prima fază a programului 

experimental au fost încercate la tracţiune 6 epruvete prelevate din materialul 1, cu diferite viteze 

de încercare: 10 mm/min, 25 mm/min, 50 mm/min, 100 mm/min, 300 mm/min respectiv 500 

mm/min. Curbele caracteristice de tracţiune sunt redate în Fig. 4. 

 

 

Fig. 4 Curbele caracteristice la tracţiune în cazul a 6 epruvete prelevate din materialul 1, încercate cu 

viteze cuprinse între 10 – 500 mm/min 
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Pe baza curbelor de tracţiune obţinute s-au trasat curbele de variaţie a tensiunii maxime 

respectiv a deformaţiei la rupere în funcţie de viteza de încercare: 

 

 

a       b 

Fig. 5 Variaţia tensiunii maxime în timpul încercării (a) şi a deformaţiei la rupere (b) în funcţie de 

viteza de încercare în cazul materialului 1 

 

Pe baza acestor rezultate s-a considerat că viteza de 100 mm/min este cea la care se observă 

o stabilizare a caracteristicilor mecanice. Astfel, pentru evidenţierea influenţei îmbătrânirii artificiale 

asupra proprietăţilor mecanice, s-a utilizat această valoare la încercări. 

În figura de mai jos se prezintă curbele caracteristice la tracţiune obţinute pentru 2 epruvete 

prelevate din materialul 1, una dintre ele în stare iniţială iar cealaltă îmbătrânită artificial. 

 

 

Fig. 6 Curbele caraceristice la tracţiune pentru o epruvetă în stare iniţială (roşu) respectiv în stare 

îmbătrânită (verde) 
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Fig. 7 Curbele caracteristice la tracţiune la viteze diferite în cazul materialului 2 

 

Se poate observa din figura 6 efectul îmbătrânirii asupra caracteristicilor mecanice: scăderea 

rezistenţei la rupere şi scăderea deformaţiei la rupere, fapt ce indică o fragilizare seminificativă a 

materialului faţă de starea iniţială. 

Folosind 3 viteze diferite a fost analizată şi influenţa acesteia asupra caracteristicilor 

mecanice ale materialului 2, după cum se prezintă în figura 7. 

 

Toate încercările la tracţiune au fost urmărite şi înregistrate cu camera termografică în 

infraroşu. Înregistrările obţinute au fost post-procesate pentru a obţine variaţia temperaturii la 

suprafaţa epruvetelor în timpul încercării şi mai ales în timpul ruperii. 

În figura 8 se prezintă o captură din momentul ruperii unei epruvete din materialul 2, 

respectiv în partea inferioară a figurii variaţia temperaturii pe suprafaţa epruvetei pe toată durata 

încercării. 

În Fig. 8 se observă o creştere a temperaturii cu aproximativ 0,5°C în momentul ruperii 

epruvetei. Variaţii asemănătoare ale temperaturii au fost înregistrate pentru toate epruvetele 

încercate, chiar şi la cele cu viteze de 300 sau 500 mm/min. Nu s-a putut identifica o tendinţă clară 

de creştere sau scădere a variaţiei de temperatură în momentul ruperii în funcţie de viteza de 

încercare. 

Se consideră că variaţia temperaturii este foarte redusă în momentul ruperii acestor filme 

polimerice speciale pentru a putea obţine concluzii pertinente pe baza acesteia. 
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Fig. 8 Captură termografică din timpul ruperii unei epruvete prelevate din materialul 2, respectiv 

variaţia temperaturii epruvetei pe tot parcursul încercării 

 

Capitolul 4 conţine concluziile rezultate în urma realizării programului experimental. S-a 

constatat că emisia de energie termică în cazul epruvetelor prelevate din filme polimerice pe bază de 

vinol este foarte redusă, aproape nedectabilă cu camera termografică în infraroşu. Acest fapt se 

datorează grosimii foarte mici a materialului (sub 0,1 mm), ceea ce a condus la o disipare foarte 

rapidă a energiei termice în mediul ambiant, înainte ca aceasta să se acumuleze în material. 
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S-a constatat că la viteza de încercare maximă (500 mm/min), variaţia de temperatură 

înregistrată cu ajutorul camerei termografice în timpul ruperii, a fost de 0,6 °C, la celelalte viteze de 

încărcare înregistrându-se variaţii mai mici. 

 

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

Obiectivele fazei 5 a proiectului au fost realizate prin conceperea şi realizarea unui program 

experimental de încercare la tracţiune a filmelor polimerice pe bază de vinol, cu viteze de încărcare 

diferite şi urmărirea încercărilor folosind camera termografică în infraroşu, precum şi prin obţinerea 

rezultatelor experimentale sub forma curbelor caracteristice la tracţiune şi a înregistrărilor de 

variaţie a temperaturii în materialul epruvetelor în timpul ruperii. De asemenea s-a concluzionat că 

disiparea energiei termice în timpul încercării la tracţiune a filmelor polimerice subţiri (grosime sub 

0,1 mm) este foarte accentuată şi este greu de urmărit prin metoda termografiei în infraroşu, chiar şi 

la viteze de încărcare ridicate. 

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

extinderea încercărilor de tracţiune la materiale polimerice membranate compozite, respectiv să 

cuprindă studiul influenţei concentratorilor de tensiune de tip crestătură asupra caracteristicilor 

mecanice. 

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 ca lucrarea să continue cu faza a 6-a intitulată „Experimentări în vederea 

evaluării influenţei concentratorilor de tensiune asupra caracteristicilor mecanice ale membranelor 

polimerice pentru aplicaţii speciale”, respectiv faza a 7-a intitulată . „Verificarea comportării 

mecanice a materialelor membranate compozite textil-polimer, solicitate la tracţiune”. 

 

Responsabil temă, 

 

Dr. ing. Lorand Kun 


