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Faza 6: Experimentări în vederea evaluării influenţei concentratorilor de 

tensiune asupra caracteristicilor mecanice ale membranelor polimerice 

pentru aplicaţii speciale 

Rezumatul fazei: 

Prezenta lucrare reprezintă faza nr. 6 “ Experimentări în vederea evaluării influenţei 

concentratorilor de tensiune asupra caracteristicilor mecanice ale membranelor polimerice pentru 

aplicaţii speciale “ 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 descrierea membranelor polimerice şi subliniază importanţa acestora 

pentru industrie, în special industria producătoare de baterii pe bază de Litiu. 

 

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

echipamentului experimental utilizat. Încercările din cadrul programului experimental a fost realizate 

respectând standardul SR EN ISO 517 partea 1 şi partea 3. Programul experimental cuprinde un set 

de încercări preliminare, cu epruvete fără defect, pentru determinarea vitezei optime de încercare. A 

doua etapă a programului experimental constă în încercarea la tracţiune cu viteza stabilită, a trei 

loturi a câte 5 epruvete cu defecte de dimensiunile: Ø1mm, Ø2,5mm şi Ø5mm. Forma şi 

dimensiunile epruvetelor sunt prezentate în Figura 1. 

 

 

Figura 1. Forma şi dimensiunile epruvetelor încercate 

(a – fără defecte; b – cu defect Ø1mm; c – cu defect Ø2,5mm; d – cu defect Ø5mm) 
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Defectele au fost realizate cu preducele concepute şi realizate în cadrul ISIM Timişoara, 

special pentru acest scop. Preducelele de Ø1mm, Ø2,5mm şi Ø5mm sunt prezentate în Figura 2. 

 

 

Figura 2. Preducele de Ø1mm, Ø2,5mm şi Ø5mm 

 

Încercările de tracţiune statică a fost realizate pe maşina de încercat marca Zwick/Roell 

Z005, având forţa maximă de 500 N. Alungirea epruvetelor a fost înregistrată prin utilizarea video-

extensometrului de înaltă precizie marca videoXtens, cu care este dotată maşina de tracţiune (Figura 

3).  

Toate încercările la tracţiune au fost realizate cu temperatura controlată, la 21°C. 

 

 

Figura 3. Maşina de încercat la tracţiune marca Zwick/Roell Z005 cu video-extensometrul de înaltă 

precizie pentru înregstrarea deformaţiilor 
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Capitolul 3 prezintă rezultatele experimentale obţinute. Au fost realizate o serie de încercări 

preliminare la tracţiune, folosind viteze de încărcare diferite, cu scopul de a determina viteza optimă 

care să fie folosită la încercarea epruvetelor cu defecte. Au fost încercate câte 5 epruvete fără 

defecte la câte 5 viteze de încercare. 

Curbele de tracţiune obţinute pentru epruvetele fără defect sunt redate în Figura 4. 

 

 

Figura 4. Curbele de tracţiune obţinute la vitezele de 10 mm/min, 50 mm/min, 100 mm/min, 300 

mm/min şi 500 mm/min pentru epruvete fără defecte 

 

Variaţia celor mai importante caracteristici mecanice cu viteza de încercare sunt prezentate 

în Figura 5. 

 

 

Figura 5.a Variaţia rezistenţei la rupere cu viteza de încercare la tracţiune 
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Figura 5.b Variaţia modulului de elasticitate longitudinal cu viteza de încercare la tracţiune 

 

Figura 5.c Variaţia deformaţiei la rupere cu viteza de încercare la tracţiune 

 

Din Figura 5 se observă stabilizarea caracteristicilor mecanice în jurul vitezei de 100 

mm/min. Astfel, pe baza acestor date experimentale, se stabileşte viteza de încercare de 100 

mm/min pentru epruvetele cu defecte. 

Având stabilită viteza de încercare, au fost realizate probele de tracţiune cu epruvete în care 

au fost practicate defecte circulare de Ø1mm, Ø2,5mm respectiv Ø5mm. 

 

În Figura 6 se prezintă curbele de tracţiune obţinute pentru loturi de câte 5 epruvete în care 

au fost practicate defectele circulare de 1, 2,5 respectiv 5 mm. 
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Figura 6. Curbele de tracţiune obţinute pentru loturile de epruvete cu defecte de Ø1mm, Ø2,5mm 

respectiv Ø5mm 

 

În Figurile 7 – 9 sunt redate valorile determinate experimental ale rezistenţei la rupere, 

modulului de elasticitate longitudinal respectiv a deformaţiei la rupere, pentru cele trei loturi de 

epruvete cu defecte de Ø1mm, Ø2,5mm respectiv Ø5mm. Mai mult decât atât, s-a reprezentat şi 

abaterea medie pătratică obţinută pentru fiecare parametru la fiecare dintre cele trei dimensiuni de 

defect şi s-a trasat o linie de regresie pentru evidenţierea influenţei dimensiunii defectului asupra 

parametrului. 

 

 

Figura 7. Influenţa dimensiunii concentratorului de tensiune asupra rezistenţei la rupere 
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Figura 8. Influenţa dimensiunii concentratorului de tensiune asupra modulului de elasticitate 

longitudinal 

 

 

Figura 9. Influenţa dimensiunii concentratorului de tensiune asupra deformaţiei la rupere 

 

Din Figurile 7 – 9 se observă clar faptul că atât rezistenţa la rupere, cât şi modulul de 

elasticitate longitudinal şi deformaţia la rupere au o tendinţă descrescătoare cu mărimea defectului 

practicat în epruvetă. Cea mai mare scădere se înregistrează imediat de la epruveta fără defect la 

prima mărime de defect, de 1 mm, după care nu mai este atât de pronunţată. În cazul rezistenţei la 

rupere şi a modulului de elasticitate curba de regresie cea mai potrivită are formă logaritmică, în 

timp ce în cazul deformaţiei la rupere este una polinomială de gradul 2. 

Se arată deci că dimensiunea concentratorilor de tensiune are un efect bine conturat asupra 

caracteristicilor mecanice ale membranelor polimerice pe bază de Vinnol. 
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Capitolul 4 conţine concluziile rezultate în urma realizării programului experimental. S-a 

constatat că viteza optimă de încercat la tracţiune este 100 mm/min, viteză cu care au fost realizate 

încercările la tracţiune a epruvetelor cu defecte de dimensiunile: Ø1mm, Ø2,5mm şi Ø5mm. Pentru 

realizarea acestor defecte, în cadrul lucrării s-au conceput şi executat preducele speciale cu aceste 

dimensiuni. 

De asemenea s-a constatat că dimensiunea defectelor de material are o influenţă 

importantă asupra caracteristicilor mecanice, i.e. rezistenţa la rupere, modulul de elasticitate 

longitudinal şi deformaţia la rupere. În cazul tuturor celor trei parametri de material urmăriţi s-a 

constatat o scădere a acestora cu creşterea dimensiunii defectului.  

S-a observat faptul că materialul epruvetelor se electrizează puternic şi aderă la orice 

suprafaţă încevinată. Această proprietate a avut un rol important în crearea unor alunecări 

neuniforme în timpul auto-strângerii prin înfăşurare pe bacuri a epruvetelor supuse la tracţiune, 

ceea ce a creat anumite dificultăţi în obţinerea rezultatelor experimentale. 

 

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

Obiectivele fazei 6 a proiectului au fost realizate prin studiul influenţei concentratorilor de 

tensiune asupra caracteristicilor mecanice ale membranelor pe bază de Vinnol supuse la tracţiune, 

prin conceperea şi realizarea unui complex plan experimental în acest scop, prin realizarea unor 

preducele speciale cu scopul simulării unor defecte de material, prin dotarea maşinii de încercat la 

tracţiune cu un traductor de forţă de 5 kN, respectiv prin continuarea construcţiei standului de 

îmbătrânire artificială cu radiaţii UV. 

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

influenţei defectelor de tip crestătură asupra caracteristicilor mecanice ale membranelor polimerice, 

respectiv extinderea domeniului de utilizare a standului experimental de tracţiune şi la membrane 

polimerice compozite ramforsate cu materiale textile, prin dotarea acesteia cu un sistem de prindere 

pneumatică. 

Se propune continuarea îmbunătăţirii standului experimental de îmbătrânire artificială, prin 

ridicarea caracteristicii acestuia în ceea ce priveşte distribuţia radiaţiei UV pe suprafaţa de aşezare a 

epruvetelor. 

Se consideră că sunt îndeplinite condiţiile pentru continuarea lucrărilor, respectiv 

continuarea proiectului cu faza a 7-a intitulată „Verificarea comportării mecanice a materialelor 

membranate compozite textil-polimer, solicitate la tracţiune”. 

 

Responsabil temă, 

Dr. ing. Lorand Kun 


