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REZUMAT

diferitelor elemente de închidere realizate din

Expunerea în mediu natural (marin, alpin) are ca

de închidere realizate din materiale polimerice în

severe.

Cuvinte cheie:

ABSTRACT

The paper presents the behaviour in time of

various polymeric closing elements such as PVC

and PC, exposed in natural and laboratory

environment in terms of mechanical properties.

The purpose of the exposure in natural environment

(marine and alpine) is to observe the behaviour in

time of polymeric closing elements in parallel with

the accelerated exposure in laboratory, where the

experimental parameters simulate severe weather

conditions.

Key words: polymeric materials, lifetime,

construction, climate changes

1. INTRODUCERE

Practic, materialele polimerice sunt utilizate în toate

Dato

închidere  a structurilor. În

,

Prin a se 

 din punct de vedere a 

aptitudinii de utilizare a acestuia.

comportarea în timp a PVC-ului compact,
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2. STABILIREA PROGRAMULUI DE

TESTARE

etape. Expunerea în laborator, a reprezentat prima

folosind trei scheme de simulare. Elaborarea

de expunere alese au fost mult mai severe. Fiecare

EXPUNERE IN 

LABORATOR

EXPUNERE IN 

MEDIU NATURAL

PVC compact

PVC celular

Profil PVC

PC celular

SCHEMA 1

SCHEMA 2

SCHEMA 3

VERIFICAREA PROPRIETATILOR DUPA 

EXPUNERE

Temperatura de inmuiere Vicat

Rezistenta la soc Charpy

Modulul de elasticitate la incovoiere

MEDIU MARIN

MEDIU ALPIN

Profil PVC

VERIFICAREA PROPRIETATILOR DUPA 

EXPUNERE

Temperatura de inmuiere Vicat

Rezistenta la soc Charpy

Modulul de elasticitate la incovoiere

Soc cu masa in cadere

55 cicluri

40 cicluri

38 cicluri

pentru schema 1 de 55 de cicluri, pentru schema 2,

40 de cicluri, iar pentru schema 3, 38 de cicluri.

Cele trei scheme de testare sunt redate în figura 3.

program experimental.

Fig. 1 – Programul de testare

– mediul alpin

elementelor climatice – acesta fiind caracterizat

de aer;

– mediul marin

pe fondul general al climatului temperat

fizico-geografice ale teritoriului. Imediata
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Fig. 2 – Localizarea poligoanelor de testare

un unghi de 45° cu orizontala. Probele expuse s-au

expunere a fost realizat dintr-un material inert,

rezistent la coroziune. Durata de expunere a

fost de doi ani.

3. EVALUAREA COMPOR

MATERIALELOR POLIMERICE

PROGRAMULUI DE TESTARE

materialelor polimerice, componente ale elementelor

compartimentare din materiale polimerice este strâns

Polimerii pot exista într-o varietate de

repetitive ale celor doi polimeri.

PVC

PC

Fig. 4 

ale celor doi polimeri

3.1. Temperatura de înmuiere Vicat

înmuiere Vicat au fost înregistrate pentru panourile

din PVC celular expuse conform schemelor

Studiu comparativ privind comportarea în timp a diferitelor elemente de închidere din materiale polimerice
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VARIATII DE TEMPERATURA

(1)

Temperatura = 60°C Timp de expunere = 6 h

Temperatura = 20°C Timp de expunere = 18 h

V A R IA T II D E TE M P E R A T U R A  SI 

U M ID IT A T E

(2)

Temperatu ra = 40°C

U midita te  = 95 %

Temperatu ra = 23°C

U midita te  = 50 %

T em peratura = -10 °C

U midita te  = 10 %

Temperatu ra = 10°C

U midita te  = 10 %

Timp  de expun ere = 8 h

Timp  de expun ere = 4 h

Tim p de expun ere = 8 h

Tim p de expun ere = 4 h

VARIATII DE TEMPERATURA 

COMBINATE CU RADIATII UV, 

CONDENSARE SI PLOAIE

(3)

Radiatie UV = 1,55 W/m

2

Temperatura = 60°C

Timp de expunere = 3h

Condensare

Temperatura = 50°C

Timp de expunere = 0,25hPloaie

Timp de expunere = 2h

Fig. 3 –  în laborator
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Grade Celsius

Temperatura de înmuiere Vicat

Valori dupa expunere la

schema 1

89,3 89,1 93,3 150

Valori dupa expunere la

schema 2

87,7 77,8 90,4 150,3

Valori dupa expunere la

schema 3

89 92,2 154,1

Valoare initiala 86 71,8 89,3 151,8

PVC 

compact

PVC 

celular

Profil 

PVC

PC 

celular

0

20

40

60

80

KJ/m

2

Rezistenta la soc Charpy

Valori dupa expunere la

schema 1

51,33 36,18 68,67 10,56

Valori dupa expunere la

schema 2

54,92 28,37 68,21 13,35

Valori dupa expunere la

schema 3

50,52 70,09 4,66

Valoare initiala 62 54,2 71,17 11,79

PVC 

compact

PVC 

celular

Profil 

PVC

PC 

celular

experimentale propuse, comparativ cu valoarea

Pentru celelate tipuri de materiale polimerice

pentru panourile din policarbonat celular, expuse

3.3. Modulul de elasticitate la încovoiere

Expunerea la parametri climatici conform

elasticitate la încovoiere în cazul materialelor

polimerului.

Elementele studiate sub forma panourilor din

comportarea tuturor elementelor studiate expuse în

Finalizarea celei de-a doua etape de expunere

a condus la rezultatele prezentate succint în tabelul

Fig. 5

Fig. 6 – 

Studiu comparativ privind comportarea în timp a diferitelor elemente de închidere din materiale polimerice
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Modulul de elasticitate la încovoiere

Valori dupa expunere la

schema 1

2662 2033 2274 3213

Valori dupa expunere la

schema 2

2330 1810 2789 2687

Valori dupa expunere la

schema 3

2719 2121 2081

Valoare initiala 3079,63 2300,2 2493,43 3131,77

PVC 

compact

PVC 

celular

Profil 

PVC

PC 

celular

în urma expunerii, temperatura de înmuiere Vicat

sunt mai accentuate în cazul expunerii în mediu

4. CONCLUZII

Cercetarea în domeniul materialelor polimerice

elemente de închidere a structurilor, în special, este

posibilitatea de dezvoltare de produse cu beneficii

practice maxime pentru utilizatori.

La încheierea programului de testare s-a

laborator. Pentru profilele din PVC,  programul de

testare bazat pe cele trei scheme de simulare

de pornire în elaborarea unei metodologii de testare

cicluri de expunere, pentru constituirea unei baze

comportarea în timp a materialelor polimerice supuse

produselor polimerice la realizarea sistemelor

Fig. 7 – 

Fig. 8

expunere în mediu natural [5]
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Material

Mediu de 

expunere

Tip încercare

Valoare 

UM

ei la 

 [1]

71,17 KJ/m

2

încovoiere [2]

 (Modulul de elasticitate la 

încovoiere)

2493,43
MPa

-

Temperatura de înmuiere 

Vicat [3]

89,3
°C

-

 [4]
-

-

•

fisuri (1 m)

•

(1,5 m)

 [1]

67,47 KJ/m

2

Determinarea pro

încovoiere [2]

 (Modulul de elasticitate la 

încovoiere)

2365
MPa -

Temperatura de înmuiere 

Vicat [3]

89,9
°C -

Profil PVC

Marin

-
-

•

fisuri (1 m)

•

(1,5 m)

 [1]

70,74 KJ/m

2

încovoiere

 (Modulul de elasticitate la 

încovoiere) [2]

2291
MPa

-

Temperatura de înmuiere 

Vicat [3]

89,0
°C

-

Profil PVC Alpin

 [4]
-

-

•

fisuri (1 m)

•

(1,5 m)

Tabelul 1

Studiu comparativ privind comportarea în timp a diferitelor elemente de închidere din materiale polimerice
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fiabilitate.
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