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Faza 9: Analiza comportării mecanice la tracţiune a îmbinărilor sudate din 

materiale membranate compozite textil-polimer 

Rezumatul fazei: 

Prezenta lucrare reprezintă faza nr. 9 “ Analiza comportării mecanice la tracţiune a 

îmbinărilor sudate din materiale membranate compozite textil-polimer “ 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 stadiul actual al proiectului în ceea ce priveşte caracterizarea 

materialelor membranate compozite textil-polimer respectiv dezvoltarea standului experimental de 

îmbătrânire artificială cu radiaţii UV. 

 

Capitolul 2 cuprinde prezentarea activităţii de îmbunătăţire a funcţionării standului 

experimental de îmbătrânire artificială cu radiaţii UV, prin dotarea acestuia cu un sistem automat de 

comandă şi monitorizare. Sistemul are următoarele componente (Fig. 1): 

• Automat programabil cu modul pentru termocuplă; 

• Termocuplă pentru măsurarea temperaturii în interiorul standului; 

• Panou operator cu touchscreen; 

• Relee pentru cuplarea/decuplarea automată a alimentării cu energie electrică în caz de 

fluctuaţii de tensiune; 

• Relee pentru a detecta în mod automat dacă s-a ars o lampă UV în timpul funcţionării; 

• Interfaţă USB pentru copierea datelor salvate din timpul funcţionării. 
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Fig. 1. Sistem de monitorizare şi control al standului de îmbătrânire artificială cu radiaţii UV 

 

Din punct de vedere al funcţionalităţii, sistemul de comandă şi monitorizare se 

caracterizează prin: 

• Posibilitate de parametrizare (setare/resetare/anulare) a timpului de funcţionare, chiar şi în 

timpul funcţionării (în timpul funcţionării setările sunt parolate); 

• Posibilitate de selectare independentă pentru funcţionare a celor 3 perechi de lămpi înainte 

de pornirea lor; 

• Afişarea timpului rămas în funcţie de timpul setat iniţial pe tot parcursul funcţionării; 

• Funcţie de memorare a setărilor şi a datelor (cu păstrarea acestora chiar şi în cazul 

întreruperii accidentale a alimentării cu energie electrică); 

• Înregistrarea variaţiei temperaturii în interiorul standului pe tot parcursul încercării; 

• Decuplarea automată a alimentării instalaţiei în cazul întreruperii curentului de la reţea, 

urmată de repornirea automată a acesteia la revenirea curentului (respectând timpul de 
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iradiere rămas), dar nu înainte de a efectua în prealabil un ciclu de răcire presetat de 15 

minute a lămpilor UV; 

• Decuplarea automată a alimentării instalaţiei în cazul detectării arderii unei lămpi UV în 

timpul funcţionării şi afişarea unui mesaj de atenţionare în acest sens; 

 

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

echipamentului experimental utilizat. 

Programul experimental a constat din următoarele etape: 

• Prelevarea epruvetelor din materialele sudate cu două metode diferite, după direcţia 

longitudinală a inseriţiei textile; 

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

• Îmbătrânirea artificială cu timpi de expunere de 24, 48 respectiv 120 ore a câte un set de 5 

epruvete prelevate din fiecare din cele 2 tipuri de suduri; 

• Încercarea la tracţiune a celor 6 loturi de epruvete îmbătrânite artificial, conform SR ISO 

1421:2002; 

• Încercarea la tracţiune a încă 2 loturi de epruvete prelevate din cele 2 tipuri de sudură, dar 

nesupuse la îmbătrânire artificială, conform SR ISO 1421:2002; 

• Analiza comparativă a rezultatelor pentru evidenţierea efectului gradului de îmbătrânire 

artificială şi a metodei de sudare 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, fiind prelevate pe direcţia longitudinală a ţesăturii textile şi perpendicular pe 

direcţia sudurii. 

Au fost analizate epruvete prelevate din îmbinări sudate cu două metode distincte, şi 

anume: sudură cu curenţi de înaltă frecvenţă (CIF) şi sudură cu aer cald. Lăţimea de suprapunere în 

ambele cazuri a fost de 35 mm. Ambele tipuri de suduri au fost realizate de către agentul economic 

interesat de rezultatele experimentale. Regimurile de sudare folosite au fost cele utilizate în mod 

curent la realizarea prelatelor auto şi feroviare. 

Echipamentele experimentale utilizate pentru realizarea încercărilor 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. 
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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, iar timpul de menţinere de 120 de ore corespunde cu 5400 ore reale (acceptând 

o medie de 8 ore pe zi expunere la soare, 5400 ore echivalează cu aproximativ 1,8 ani). 

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. 2. S-a observat de asemenea faptul că epruvetele prelevate din ambele suduri s-au 

decolorat cel mai pronunţat în zona influenţată termic (zona centrală a epruvetelor, de culoare mai 

deschisă). Capetele epruvetelor din zona de prindere de către bacurile maşinii de tracţiune au fost 

acoperite pe perioada expunerii la radiaţii UV pentru a nu fi îmbătrânite. 

 

 

a)                                                                 b) 

Fig. 2. Epruvete prelevate din sudura realizată cu metoda CIF (a) respectiv cu aer cald (b), după un 

timp de expunere la îmbătrânire artificială de 120 ore 

 

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

materialului. 
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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 tip de sudură respectiv fiecare timp de expunere 

sunt reprezentate în Fig. 3. 

 

 

a)                                                                                                       b) 

Fig. 3. Valorile medii obţinute ale forţei maxime (a) şi a alungirii la rupere (b) 

 

În cazul sudurii CIF, rezultatele obţinute au arătat o creştere neliniară atât a forţei maxime 

cât şi a alungirii la rupere odată cu creşterea timpului de îmbătrânire. În ceea ce priveşte epruvetele 

prelevate din sudura cu aer cald, valorile cele mai mari ale forţei maxime la tracţiune şi a alungirii la 

rupere s-au înregistrat în cazul îmbătrânirii la 48 de ore, forţa maximă crescând cu 4,8% iar alungirea 

la rupere cu 4,3% faţă de valorile determinate pe epruvete neîmbătrânite. În cazul timpilor de 

expunere de 24 respectiv 120 ore atât forţa maximă cât şi alungirea la rupere au fost mai mici decât 

în cazul epruvetelor neîmbătrânite. 

S-a constatat că efectul îmbătrânirii artificiale este mai pronunţat în cazul sudurii realizate 

prin metoda cu aer cald decât în cazul metodei cu curenţi de înaltă frecvenţă. Această afirmaţie este 

susţinută de scăderile înregistrate de până la 10% a ambilor parametri analizaţi în cazul sudurilor 

realizate prin metoda cu aer cald. 

Mai mult decât atât, la două epruvete prelevate din sudura cu aer cald ruperea s-a produs 

efectiv în sudură, aceasta desprinzându-se. De asemenea, a fost înregistrată şi o despindere parţială 

a sudurii la mai multe epruvete prelevate din acelaşi tip de sudură. 

În cazul epruvetelor prelevate din sudura realizată prin metoda cu curenţi de înaltă frecvenţă 

şi supuse la îmbătrânire, ruperea s-a produs preponderent în imediata vecinătate a sudurii, în zona 

influenţată termic. La epruvetele cu acelaşi tip de sudură dar neîmbătrânite ruperea s-a produs 

predonderent la nivelul materialului de bază. 



PN 09-160204 – Evaluarea comportării mecanice a materialelor 

avansate polimerice, proiectate pentru aplicaţii speciale 

 
 

6 

Capitolul 5 conţine concluziile rezultate în urma realizării programului experimental.  

S-a constatat că fenomenul de îmbătrânire artificială cu radiaţii UV are un efect mai pronunţat 

asupra comportării mecanice la tracţiune a îmbinărilor sudate ale materialelor membranete 

compozite textil-polimer realizate prin metoda cu aer cald, faţă de cele realizate cu metoda 

curenţilor de înaltă frecvenţă. În cazul sudurii cu curenţi de înaltă frecvenţă, rezultatele au arătat o 

uşoară creştere cu timpul de expunere la radiaţii UV atât a forţei maxime la tracţiune cât şi a alungiri 

la rupere. În cazul sudurii realizate prin metoda cu aer cald, s-a înregistrat per ansamblu scăderea 

parametrilor menţionaţi anterior odată cu creşterea timpului de expunere. În cazul ambelor tipuri de 

sudură s-a constatat o degradare superficială avansată în zona influenţată termic ca urmare a 

expunerii la radiaţii UV. 

 

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

Obiectivele fazei 9 a proiectului au fost realizate prin îmbunătăţirea funcţionării standului 

experimental de îmbătrânire artificială cu radiaţii UV (dotarea acesteia cu un sistem automatizat de 

comandă şi monitorizare, cu setarea parametrilor de funcţionare, detectarea automată a arderii unei 

lămpi UV, oprirea automată a instalaţiei în cazul unor fluctuaţii de tensiune, înregistrarea 

temperaturii în timpul încercării) şi prin realizarea unui program experimental pentru analiza 

comportării mecanice la tracţiune a îmbinărilor sudate ale materialelor membranate compozite 

textil-polimer cu inserţie textilă, realizate cu două procedee distincte (cu curenţi de înaltă frecvenţă 

şi cu aer cald), în stare iniţială şi îmbătrânite artificial cu radiaţii UV. 

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

influenţei parametrilor regiumului de sudare asupra 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, în 

vederea obţinerii unei funcţionări stabile şi în vederea stabilirii unei corelaţii exacte dintre 

îmbătrânirea artificială produsă de stand respectiv cea produsă de expunerea la radiaţiile UV 

naturale. 

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

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

Se propune continuarea proiectului cu faza a 10-a intitulată „Program experimental în 

vederea optimizării parametrilor regimurilor de sudare la îmbinările sudate din materiale 

membranate compozite textil-polimer”. 

Responsabil temă, 

Dr. ing. Lorand Kun 


