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ABSTRACT

The article presents the analysis of local climate

changes, with specific peculiarities, and the

establishment of actions that are manifested on

the material component of polymeric closing

elements, and the correlation between the climatic

actions and specific characteristics of materials

analyzed.

The main results obtained relate to the establish-

ment of cycles of artificial ageing laboratory

(variation scheme in which certain parameters are

kept constant, modified or in combination with

others) that simulates the combinations of climatic

factors and evaluation of polymeric materials

behavior subject to these cycles.

Key words: polymeric materials, construction,

lifetime, climate changes

1. Introducere

Comportamentul materialelor polimerice supuse

contribuind la selectarea materialelor polimerice

Complexitatea sistemului climatic (atmosfera,

sunt:

–

(UV);

REZUMAT

Articolul prezinta analiza schimbarilor locale ale

climatului, cu particularitati specifice, si stabilirea

componente ale elementelor de închidere

acestor cicluri.

Cuvinte cheie:
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– 

– umiditatea;

– 

– 

– pH-ul apei de ploaie;

– 
2

,SO
2

,praf).

o varietate de radicali liberi ce pot participa la etapele

semnificativ asupra materialelor polimerice

contribuind la amplificarea procesului de degradare

prin efectul combinativ al acestora cu factorii

climatici.

sulf (SO
2

diluat ce poate avea un efect distructiv sever asupra

materialului polimeric.

de exploatare

în climatul global din ultimile decenii, printre care se

0,6°C;

El-Nino,

climatice în deceniile viitoare. Au fost elaborate

printre altele:

anul 1985, în luna iulie, au fost inregistrate peste 200

meteorologic la 2 m deasupra solului). Din studiul

datelor climatice ale ultimilor ani, referitoare la

Aceste date au stat la baza elaborarii ciclurilor

torie a mai multor factori climatici (3).
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Tabelul 1.

Ciclu de 

expunere

Parametrul Valoarea parametrului

Timpul de expunere, 

h

Contorizare prin 

num?r de cicluri 

de expunere

Temperatura + 60ºC 6

1

Temperatura + 20ºC 18

19

Tabelul 2.

Ciclu de 

expunere

Parametrul Valoarea parametrului

Timpul de 

expunere, h

Contorizare 

prin num r de 

cicluri de 

expunere

Temperatura + 40ºC

1.

Umiditate 95 %

8

Temperatura + 23ºC

2.

Umiditate 50 %

4

Temperatura – 10ºC

3.

Umiditate 10 %

8

Temperatura + 10ºC

4.

Umiditate 10 %

4

21

Tabelul 3.

Ciclu de 

expunere

Parametrul Valoarea parametrului

Timpul de 

expunere, h

Contorizare 

prin num r 

de cicluri de 

expunere

1,55 W / m

2

1.

Temperatur + 60ºC

3

2. Ploaie - 0,25

Condensare -

3.

+ 50ºC

2

19

polimerice la ciclurile climatice

elaborate

Materialele componente ale elementelor de

inchidere polimerice supuse testelor sunt:

• Panouri celulare din PVC;

• Panouri compacte din PVC;

• Profile PVC;

• Panouri celulare din policarbonat (PC).

componente ale elementelor de închidere polimerice

cu caracteristicile reprezentative ale acestora.

- stabilitatea materialelor componente ale
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a materialelor componente ale elementelor de

simultane sau alternate [6].

materialelor componente ale elementelor de

închidere polimerice au fost realizate epruvete din

fiecare tip de material.

de 250 mm, acestea având muchiile izolate tocmai

sunt prezentate în tabelul nr. 4.

Produs

Cod 

prob

Nr. de cicluri 

de expunere

Dimensiune

 (L0), mm

Dimensiune dup

expunere (L1), mm

l, mm R, % Obser

Schema de simulare climatic  nr. 1

16 200,20 200,66 -0,46 -0,20

17 200,01 200,76 -0,75 -0,40

18 200,05 200,15 -0,10 -0,05

19 200,06 200,46 -0,40 -0,20

Profile din 

PVC

20

19

200,30 200,45 -0,15 -0,07

MEDIA -0,18

F r  modific ri 

vizibile ale 

Schema de simulare climatic  nr. 2

56 200,50 200,70 -0,20 -0,10

57 200,40 200,58 -0,18 -0,10

58 200,50 200,87 -0,37 -0,20

59 200,03 200,28 -0,25 -0,10

Profile din 

PVC

60

21

200,11 200,45 -0,34 -0,20

MEDIA -0,14

F r  modific ri 

vizibile ale 

6 200,60 200,79 -0,19 -0,10

7 200,15 200,24 -0,09 -0,04

8 200,05 200,12 -0,07 -0,03

9 200,06 200,15 -0,09 -0,04

Panouri 

celulare din 

PVC 

10

19

200,28 200,30 -0,02 -0,01

MEDIA -0,04

F r  modific ri 

vizibile ale 

46 200,60 200,64 -0,04 -0,02

47 200,79 200,84 -0,05 -0,02

48 200,38 200,72 -0,34 -0,17

49 200,02 200,11 -0,09 -0,04

Panouri 

celulare din 

PVC 

50

21

200,40 200,43 -0,03 -0,01

MEDIA -0,05

F r  modific ri 

vizibile ale 

11 200,15 200,43 -0,28 -0,14

12 199,80 199,82 -0,02 -0,01

13 200,04 200,22 -0,18 -0,09

14 200,21 200,26 -0,05 -0,02

Panouri 

compacte din 

PVC 

15

19

200,25 200,39 -0,14 -0,07

MEDIA -0,07

F r  modific ri 

vizibile ale 

Tabelul 4.

V. Vasile, M. Ion, A. Cioacã
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Schema de simulare climatic  nr. 2

51 200,39 200,52 -0,13 -0,06

52 200,67 200,78 -0,11 -0,05

53 200,23 200,34 -0,11 -0,05

54 200,58 200,64 -0,06 -0,03

Panouri 

compacte din 

PVC 

55

21

200,31 200,53 -0,22 -0,11

MEDIA -0,06

F r  modific ri vizibile 

Schema de simulare climatic  nr. 1

1 200,17 200,20 -0,03 -0,01

2 200,24 200,53 -0,29 -0,14

3 200,15 200,32 -0,17 -0,08

4 200,53 200,71 -0,18 -0,09

Panouri

celulare din PC 

5

19

200,14 200,74 -0,60 -0,30

MEDIA -0,12

F r  modific ri vizibile 

Schema de simulare climatic  nr. 2

41 200,80 200,94 -0,14 -0,07

42 200,82 200,87 -0,05 -0,02

43 200,68 200,74 -0,06 -0,03

44 200,89 200,92 -0,03 -0,01

Panouri 

celulare din 

PC

45

21

200,90 200,95 -0,05 -0,02

MEDIA -0,03

F r  modific ri vizibile 
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Fig. 1. 

Pentru schema de testare (3) au fost

prelevate epruvete cu dimensiuni 75 mm × 300 mm,

acestea fiind fixate în suporturi speciale pentru a

putea fi introduse în incinta de testare (fig. 2), urmând

încheierea programului de expunere.

Fig. 2. Epruvete prelevate din materialele polimerice pentru expunere

la schema de testare (3)



66  – Nr. 1 / 2009

materialelor polimerice s-a utilizat metoda în trei

în centrul acesteia, calculându-se apoi grosimea

medie pentru seria de epruvete. Diagramele efort –

în parte înainte de expunere sunt prezentate în fig. 3,

încovoiere sunt prezentate centralizat în fig. 4.

Panou celular din PC

Panou compact din PVC

Profile din PVC

Fig. 3. 

V. Vasile, M. Ion, A. Cioacã
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Fig. 4. 

Din fiecare material s-au prelevat câte cinci

(10,0 ± 0,2) mm. Grosimea (h b) au

Greutatea pendului a fost de 0,476 kg, iar energia

de impact a fost de 2 J. În fig. 5 este prezentat

schematic principiul metodei de testare a materialelor

(3).

Panouri

compacte

PVC

Panouri

celulare PC

Profile PVC
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Fig. 5. 

materialelor polimerice utilizate la realizarea

temperatura de înmuiere Vicat, proprietate

fiecare material în parte, înainte de expunere urmând

la schema de expunere (3). Din fiecare tip de

material polimeric au fost prelevate câte patru

epruvete cu dimensiuni de 10 mm × 10 mm [5].

material sunt prezentate în fig. 6.
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Fig. 6. Temperatura de înmuiere Vicat
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prezentate centralizat în tabelul 5, urmând ca

4. Conclutii

climatice constituie una dintre cele mai actuale

expunere.

Tabelul 5.
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