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Faza 7: Verificarea comportării mecanice a materialelor membranate 

compozite textil-polimer, solicitate la tracţiune 

Rezumatul fazei: 

Prezenta lucrare reprezintă faza nr. 7 “Verificarea comportării mecanice a materialelor 

membranate compozite textil-polimer, solicitate la tracţiune“ 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 o scurtă descriere a materialului analizat în cadrul lucrării, menţionând 

principalele caracteristici şi domenii de utilizare. De asemenea, se evidenţiează necesitatea încercării 

mecanice ale acestor materiale noi, care în timpul exploatării trebuie să ofere capacitate foarte bună 

de rezistenţă mecanică, rezistenţă la radiaţii UV, impermeabilitate, etc. 

 

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

echipamentului experimental utilizat. În cadrul lucrării, maşina de încercat la tracţiune marca 

Zwick/Roell Z005 a fost echipată cu un sistem pneumatic de fixare a epruvetelor, constând dintr-un 

sistem de acţionare şi un set de bacuri speciale, cu cilindri pneumatici. Sistemul de fixare a fost 

montat pe maşina de încercat şi pus în funcţiune, aşa cum se prezintă în Figura 1. 

 

 

Figura 1. Maşina de încercat la tracţiune de 5 kN dotată cu sistemul de fixare pneumatică a 

epruvetelor, cu o epruvetă montată între bacuri 
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Principalele caracteristici tehnico-funcţionale ale sistemului de prindere corespund 

caracteristicilor maşinii şi permit astfel încercarea unor epruvete plane confecţionate din metal, 

plastic, hârtie, textile, elastomeri sau alte materiale. 

 

Epruvetele au fost prelevate din 3 materiale diferite, acestea fiind compozite pe bază de 

ţesătură industrială impregnată pe ambele feţe cu polimeri, folosite la confecţionarea prelatelor 

pentru mijloacele de transport marfă (camioane, vagoane). Cele trei materiale se diferenţiază prin 

masa specifică, aceasta fiind pe rând: 630, 680 respectiv 900 g/m2. Prelevarea epruvetelor s-a 

realizat conform standardului SR EN ISO 1421. Forma epruvetelor este dreptunghiulară, de lăţime de 

50 mm şi lungimea minimă între bacuri de 200 mm (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Epruvete prelevate din cele trei materiale analizate, după direcţiile transversal respectiv 

longitudinal 

 

Programul experimental a avut mai multe etape şi a constat din încercarea la tracţiune 

statică a epruvetelor pe maşina de încercat prezentată în Figura 1, în diferite condiţii. Etapele 

programului experimental au fost următoarele: 

1. Prelevarea epruvetelor din cele trei materiale pentru determinarea direcţiei principale de 

încercare (longitudinal / transversal); 

2. Încercarea loturilor de epruvete longitudinale şi transversale prelevate din cele 3 materiale; 

3. Analiza rezultatelor pentru determinarea direcţiei de încercare de-a lungul căreia materialul 

prezintă caracteristici superioare la tracţiune. Compararea rezultatelor obţinute cu datele 

din fişa producătorului; 

4. Prelevarea a 4 loturi de epruvete din primul material, după direcţia  de încercare optimă 

determinată, după cum urmează: 
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a. Lotul 1: cu defecte tip crestătură transversală de lungime 2,5 mm, practicate pe 

mijlocul lungimii, pe ambele muchii ale epruvetelor; 

b. Lotul 2: cu defecte tip crestătură transversală de lungime 5 mm, practicate pe 

mijlocul lungimii, pe ambele muchii ale epruvetelor; 

c. Lotul 3: cu defect central de diametru 2,5 mm; 

d. Lotul 4: cu defect central de diametru 5 mm. 

5. Încercarea la tracţiune a epruvetelor cu defecte; 

6. Analiza rezultatelor obţinute şi evidenţierea influenţei defectelor asupra caracteristicilor 

mecanice ale membranelor compozite textil-polimer. 

 

Defectele au fost realizate cu preducele de Ø2,5mm şi Ø5mm concepute şi realizate în cadrul 

ISIM Timişoara, special pentru acest scop.  

Toate încercările la tracţiune au fost realizate într-o încăpere cu temperatura controlată la 

23°C şi cu viteza constantă de încercare de 100 mm/min, conform SR EN ISO 1421. 

 

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

experimental, au fost realizate încercările de tracţiune pe epruvete fără defecte, prelevate din cele 

trei materiale, după două direcţii. 

Curbele de tracţiune obţinute pentru materialul cu 680 g/m2, după cele două direcţii, sunt 

prezentate în Figura 3. 

 

 

Figura 3. Curbele de tracţiune obţinute pentru materialul 680 g/m2, folosind epruvete prelevate 

longitudinal şi transversal 
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Valorile medii ale forţei maxime la tracţiune respectiv a alungirii la rupere sunt prezentate în 

Figura 4. 

 

 

a)                                                                     b) 

Figura 4. Valorile medii ale forţei maxime (a) şi ale alungirii la rupere (b) determinate experimental, 

în cazul celor două direcţii de prelevare 

 

Pentru fiecare material s-a obţinut o forţă maximă la tracţiune mai mare în cazul prelevării 

pe direcţie longitudinală, pe când alungirea la rupere s-a dovedit a fi mai mare pe direcţia 

transversală. 

Valorile forţei maxime la tracţiune au fost comparate cu datele furnizate de către 

producătorul acestor membrane compozite. S-a constatat că în cazul materialelor cu 630 g/m2 

respectiv 680 g/m2 valorile determinate experimental au fost mai mari decât cele date de 

producător, atât pe direcţia longitudinală cât şi pe direcţia transversală. În ceea ce priveşte 

materialul 900 g/m2 însă valorile date de producător se situează sub cele determinate experimental. 

Pe baza rezultatelor obţinute s-a determinat că direcţia principală de încercare a acestor 

materiale este direcţia longitudinală, fiindcă pe această direcţie s-au obţinut cele mai mari valori ale 

forţei maxime la tracţiune pentru toate cele trei materiale analizate. 

Cu scopul de a cerceta comportarea mecanică a acestor materiale în condiţiile existenţei 

unor defecte în structura lor, au fost prelevate epruvete suplimentare din materialul cu 630 g/m2, 

având două tipuri de defecte, crestături respectiv găuri de diferite dimensiuni. 

În Figurile 5 şi 6 se prezintă variaţia forţei maxime la tracţiune respectiv a alungirii la rupere 

cu mărimea defectului practicat în material, adică lungimea crestăturilor laterale respectiv diametrul 

defectelor centrale de tip gaură circulară. 

Atât în cazul forţei maxime cât şi în cazul alungirii la rupere se observă o scădere pronunţată 

odată cu creşterea dimensiunii defectului. 
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Figura 5. Variaţia forţei maxime la tracţiune cu lungimea crestăturii respectiv cu diametrul defectului 

central, în cazul materialului cu 630 g/m2 

 

 

Figura 6. Variaţia alungirii la rupere cu lungimea crestăturii respectiv cu diametrul defectului central, 

în cazul materialului cu 630 g/m2 

 

În cazul ambilor parametri, defectul de tip gaură produce o scădere mai mică a valorii 

acestora decât defectul de tip crestătură. Acest lucru se explică prin două argumente: 

• Defectele de tip crestătură au redus mai mult secţiunea transversală a epruvetelor decât 

defectele de tip gaură. Ambele tipuri de crestătură (i.e. 2,5 mm respectiv 5,0 mm) au fost 

aplicate pe ambele muchii laterale ale epruvetelor, astfel rezultând o reducere a lăţimii 

acestora de 10% în cazul crestăturilor de 2,5 mm respectiv de 20% în cazul crestăturilor de 

5,0 mm. În schimb, un singur defect de tip gaură centrală a fost aplicată pe o epruvetă, 

rezultând o reducere a lăţimii epruvetei de 5% în cazul găurii de 2,5 mm, respectiv de 10% în 

cazul găurii de 5,0 mm. 
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• Defectele de tip gaură au produs o concentrare a tensiunilor mai puţin pronunţată decât 

defectele de tip crestătură, acestea din urmă favorizând iniţierea ruperii din cauza formei 

geometrice de tip fisură. 

 

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

observat că forma şi dimensiunile defectelor simulate au o influenţă pronunţată asupra 

caracteristicilor mecanice ale materialelor membranate compozite. Această concluzie este deosebit 

de importantă în condiţiile în care aceste materiale sunt folosite pentru producerea de prelate care 

sunt prinse pe vehicule cu ajutorul unor găuri circulare practicate în ele, care pot juca rolul unor 

concentratori de tensiune. Mai mult decât atât, prelatele în exploatare pot suferi degradări din cauza 

intemperiilor sau se pot crea în ele defecte de tip crestătură din cauza zgârieturilor/loviturilor 

suferite. 

 

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

Obiectivele fazei 7 a proiectului au fost realizate prin dotarea maşinii de încercat la tracţiune 

cu un sistem pneumatic de prindere a epruvetelor, prin realizarea unui plan experimental pentru 

verificarea comportării mecanice la tracţiune a materialelor membranate compozite textil-polimer 

cu inserţie textilă, prin analiza influenţei tipului şi dimensiunii concentratorilor de tensiune asupra 

caracteristicilor mecanice ale acestor materiale, respectiv prin continuarea construcţiei standului de 

îmbătrânire artificială cu radiaţii UV. 

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

detaliată a influenţei formei, poziţiei şi dimensiunii concentratorilor de tensiune respectiv a 

influenţei gradului de îmbătrânire artificială cu raze UV asupra caracteristicilor mecanice ale 

materialelor analizate în această lucrare.  

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. 

Continuarea lucrărilor este justificată şi de interesul ferm manifestat de partenerul industrial 

implicat în prezenta lucrare, care doreşte dezvoltarea planului experimental în viitor pentru 

materiale noi, inovative. 

 

Responsabil temă, 

 

Dr. ing. Lorand Kun 


