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Faza 8: Analiza influenţei gradului de îmbătrânire artificială asupra 

caractersiticilor mecanice la tracţiune ale materialelor membranate 

compozite textil-polimer, cu şi fără defecte simulate 

Rezumatul fazei: 

Prezenta lucrare reprezintă faza nr. 8 “ Analiza influenţei gradului de îmbătrânire artificială 

asupra caractersiticilor mecanice la tracţiune ale materialelor membranate compozite textil-

polimer, cu şi fără defecte simulate “ 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 consideraţii generale cu privire la necesitatea încercării mecanice 

ale materialelor membranate compozite textil-polimer din care se fabrică prelatele pentru vehicule 

de transport marfă, din moment ce în timpul exploatării trebuie să ofere capacitate foarte bună de 

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

 

Capitolul 2 cuprinde prezentarea activităţii de modernizare a standului experimental de 

îmbătrânire artificială, respectiv ridicarea caracteristicii de iradiere UV a acestuia. Activitatea de 

modernizare a standului s-a concretizat prin: 

• Realizarea pereţilor laterali ai standului cu scopul de a reţine radiaţiile UV emise în timpul 

funcţionării în interiorul instalaţiei (Fig 1.a); 

• Realizarea unei plăci-suport pentru aşezarea epruvetelor, prevăzut cu orificii pentru răcirea 

forţată a instalaţiei şi cu un caroiaj pentru poziţionarea epruvetelor (Fig. 1.b); 

• Proiectarea şi punerea şi funcţiune a unui sistem de răcire forţată cu aer în vederea 

controlării temperaturii în interiorul standului respectiv pentru răcirea lămpilor UV (Fig. 1.c); 

• Trecerea alimentării standului la curent trifazat la 380 V şi montarea unei cutii de comandă 

care întrerupe automat alimentarea cu energie electrică a lămpilor UV în cazul unor 

fluctuaţii de tensiune (Fig. 1.d). 
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Fig. 1. Standul de îmbătrânire artificială modernizat prin realizarea pereţilor laterali (a), montarea 

unei plăci-suport rezistente cu caroiaj pentru aşezarea epruvetelor (b), dotarea cu sistem de răcire 

forţată (c) şi modificarea alimentării la 380V cu panou de siguranţe (d) 

 

În urma modernizării standului experimental a fost posibilă efectuarea unui set de 

măsurători a nivelului radiaţiei UV pe suprafaţa plăcii de aşezare a epruvetelor. Această activitate a 

presupus funcţionarea standului experimental în diverse configuraţii de iradiere, timp în care s-a 

măsurat intensitatea radiaţiei UV în 130 de puncte de măsurare de pe placa de aşezare cu ajutorul 

unui radiometru marca UVR-365. Punctele de măsurare au fost definite drept intersecţiile liniilor 

unui caroiaj aplicat pe placa de aşezare. În total, în această fază, s-au efectuat măsurători pentru 10 

configuraţii ale standului (Tabelul 1), adică 10 x 130 = 1300 măsurători. 
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Tabelul 1. Configuraţiile analizate ale standului de îmbătrânire artificială 

Nr. 

crt. 

Simbol 

configuraţie 

Parametri 

Nr. lămpi în 

funcţiune [-] 

Dist. relativă între cele 2 

rânduri de lămpi [mm] 

Înălţimea lămpilor faţă de 

placa de aşezare [mm] 

1 6-0-300 6 0 300 

2 6-30-300 6 30 300 

3 6-60-300 6 60 300 

4 6-0-350 6 0 300 

5 6-30-350 6 30 350 

6 6-60-350 6 60 350 

7 6-0-400 6 0 350 

8 6-30-400 6 30 400 

9 6-60-400 6 60 400 

10 6-120-400 6 120 400 

 

Pe baza măsurătorilor efectuate s-au ridicat caracteristicile de iradiere ale standului, acestea 

reprezentând distribuţia intensităţii radiaţiei UV pe suprafaţa plăcii de aşezare, redate sub forma 

unor grafice de suprafaţă 3D. În cazul fiecărei configuraţii a fost ridicat graficul 3D, aşa cum se arată 

în Fig. 2 exemplul distribuţiei obţinute pentru configuraţia 6-30-300. 
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Fig. 2. Distribuţia intensităţii radiaţiei UV pentru configuraţia 6-30-300 

 

Pe baza graficelor obţinute şi în funcţie de dimensiunile epruvetelor, se poate acum alege 

zona optimă de pe placa de aşezare pentru o iradiere uniformă de o anumită intensitate. 

 

Capitolul 3 cuprinde prezentarea programului experimental, a epruvetelor folosite şi a 

echipamentului experimental utilizat. 

Programul experimental a constat din următoarele etape: 

• Alegerea configuraţiei de iradiere optime în funcţie de dimensiunile epruvetelor; 

• Îmbătrânirea artificială cu timp de expunere de 24 ore a 4 seturi de epruvete, după cum 

urmeză: 5 epruvete fără defect; 5 epruvete cu defect central de Ø1 mm; 5 epruvete cu 

defect central de Ø2,5 mm; 5 epruvete cu defect central de Ø5 mm; 
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• Încercarea la tracţiune a celor 4 loturi de epruvete îmbătrânite artificial, conform SR ISO 

1421:2002; 

• Încercarea la tracţiune a încă 4 loturi de epruvete identice cu cele de mai sus, dar nesupuse 

la îmbătrânire artificială, conform SR ISO 1421:2002; 

• Analiza comparativă a rezultatelor pentru evidenţierea efectului gradului de îmbătrânire 

artificială şi a dimensiunii defectelor asupra caracteristicilor mecanice. 

Materialul din care s-au prelevat epruvetele este folosit pentru confecţionarea prelatelor 

folosite la vehiculele de transport marfă şi are denumirea Tuplan Panama 900gr, cu masa specifică 

de 900 g/m2. Epruvetele-fâşii au fost pregătite conform SR ISO 1421:2002, având lăţimea de 50 mm 

şi lungimea de 300 mm, după cum urmează: 

• 2 x 5 epruvete fără defect; 

• 2 x 5 epruvete cu defect central de Ø1 mm; 

• 2 x 5 epruvete cu defect central de Ø2,5 mm; 

• 2 x 5 epruvete cu defect central de Ø5 mm. 

Toate epruvetele au fost prelevate după direcţia longitudinală a ţesăturii. 

Defectele au fost realizate cu preducele de Ø1 mm, Ø2,5 mm şi Ø5 mm concepute şi 

realizate în cadrul ISIM Timişoara, special pentru acest scop. 

Echipamentele experimentale utilizate au fost următoarele: 

• Stand experimental pentru îmbătrânire artificială cu radiaţii UV, prezentat în capitolul 2; 

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

pneumatic şi sistem de achiziţie de date. 

 

Capitolul 4 prezintă rezultatele experimentale obţinute în urma programului experimental. 

Pentru încercarea de îmbătrânire artificială a fost aleasă configuraţia 6-30-300 a standului 

experimental. Epruvetele au fost aşezate astfel încât porţiunea centrală a acestora să fie supusă la o 

îmbătrânire accelerată de 45 de ori faţă de îmbătrânirea naturală prin expunere la razele soarelui. 

Astfel, în cazul de faţă timpul de menţinere de 24 de ore corespunde cu 1080 de ore de îmbătrânire 

în condiţii normale. 

În prima fază s-a realizat o inspecţie vizuală a epruvetelor supuse la îmbătrânire artificială. S-

a constatat că suprafaţa expusă radiaţiilor UV şi-a pierdut luciul iniţial şi s-a decolorat, aşa cum se 

arată în Fig. 3. Capetele epruvetelor din zona de prindere de către bacurile maşinii de tracţiune nu au 

fost îmbătrânite. 
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Fig. 3. Epruvete cu defect Ø2,5mm: în stare iniţială (sus) respectiv după îmbătrânire artificială timp 

de 24 ore (jos) 

 

S-a constatat de asemenea faptul că în zona îmbătrânită a epruvetelor s-a redus elasticitatea 

materialului. 

Încercările de tracţiune efectuate conform programului experimental au avut ca scop 

determinarea forţei maxime respectiv alungirii la rupere a epruvetelor. Valorile medii obţinute ale 

forţei maxime şi a alungirii la rupere, pentru fiecare dimensiune de defect respectiv pentru stările 

îmbătrânit/neîmbătrânit, sunt redate în Fig. 4. 

 

 a) 

 b) 

Fig. 4. Valorile medii ale forţei maxime (a) respectiv ale alungirii la rupere (b) obţinute în funcţie de 

dimensiunea defectului respectiv pentru stările neîmbătrânit/îmbătrânit 
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În cazul fiecărei dimensiuni de defect atât forţa maximă cât şi alungirea la rupere au avut 

valori mai mici după o îmbătrânire artificială de 24 de ore. 

 

 a) 

 b) 

Fig. 5. Variaţia forţei maxime (a) respectiv a alungirii la rupere (b) în funcţie de dimensiunea 

defectului respectiv pentru stările neîmbătrânit/îmbătrânit 

 

Variaţia forţei maxime şi a alungirii la rupere în funcţie de dimensiunea defectului, atât 

pentru epruvetele în stare iniţială cât şi pentru cele în stare îmbătrânită, sunt prezentate în Fig. 5. 

Din Fig. 5 se observă că în cazul ambilor parametri de material analizaţi, ambele curbe de 

variaţie (corespunzătoare stării iniţiale respectiv stării îmbătrânite) prezintă o scădere odată cu 

creşterea dimensiunii defectului. Curba de variaţie corespunzătoare stării îmbătrânite se situează 

întotdeauna sub curba corespunzătoare stării iniţiale. De aici rezultă că atât forţa maximă la 

întindere cât şi alungirea la rupere prezintă o scădere de aproximativ 5-10% după o expunere de 24 

de ore la îmbătrânire artificială accelerată. 

 

Capitolul 5 conţine concluziile rezultate în urma realizării programului experimental.  

S-a constatat că fenomenul de îmbătrânire reprodus în cadrul fazei are o infuenţă semnificativă 
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asupra caracteristicilor mecanice ale membranelor compozite textil-polimer, în condiţiile în care 

după o expunere de doar 24 de ore atât forţa maximă la tracţiune cât şi alungirea la rupere au scăzut 

cu aproximativ 5-10%. S-a mai observat de asemenea că dimensiunile defectelor simulate au o 

influenţă pronunţată asupra caracteristicilor mecanice ale materialelor membranate compozite. 

Aceaste concluzii sunt deosebit de importante din moment ce aceste materiale sunt folosite pentru 

producerea de prelate care sunt expuse un timp îndelungat în exploatare intemperiilor (şi implicit 

razelor UV). 

 

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

Obiectivele fazei 8 a proiectului au fost realizate prin modernizarea standului experimental 

de îmbătrânire artificială cu radiaţii UV (dotarea acestuia cu sistem de răcire forţată, pereţi lateriali, 

placă de aşezare a epruvetelor cu caroiaj, realizarea alimentării la 380V), prin ridicarea caracteristicii 

de iradiere a acestuia şi prin realizarea unui program experimental pentru analiza comportării 

mecanice la tracţiune a materialelor membranate compozite textil-polimer cu inserţie textilă, cu şi 

fără defecte simulate, în stare iniţială şi îmbătrânite artificial cu radiaţii UV. 

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

comportării mecanice la tracţiune a îmbinărilor sudate realizate din materiale membranate 

compozite cu inserţie textilă, prin diferite procedee de sudare. Se are în vedere de asemenea analiza 

influenţei îmbătrânirii artificiale cu radiaţii UV asupra caracteristicilor mecanice la tracţiune ale 

acestor îmbinări sudate. 

Se propune continuarea îmbunătăţirii standului experimental de îmbătrânire artificială, prin 

dotarea acestuia cu un sistem automat de monitorizare şi comandă, compus dintr-un automat 

programabil prin care să se poată seta timpul de expunere şi care să repornească instalaţia automat 

în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu energie electrică. 

Continuarea lucrărilor este justificată şi de interesul ferm manifestat de industrie, care 

doreşte dezvoltarea planului experimental în viitor pentru materiale noi, inovative. 

Se consideră că sunt îndeplinite condiţiile pentru continuarea lucrărilor, respectiv 

continuarea proiectului cu faza a 9-a intitulată „Analiza comportării mecanice la tracţiune a 

îmbinărilor sudate din materiale membranate compozite textil-polimer”. 

 

Responsabil temă, 

 

Dr. ing. Lorand Kun 


