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REZUMAT 
 

Lucrarea este structurată pe şapte capitole, după cum urmează: 
 Capitolul 1 intitulat Stadiul actual în caracterizarea mecanică a materialelor 
celulare este organizat pe 5 subcapitole. În acest capitol se încearcă o punere în 
temă asupra studiului dezvoltat pe parcursul tezei de doctorat, evidenţiind o 
prezentare generală a stadiului actual în caracterizarea mecanică a materialelor 
celulare.  
 Subcapitolul 1.1 începe cu o scurtă trecere în revistă a materialelor celulare 
prin prezentarea tipurilor de solide celulare (figura 1). Un solid celular este 
confecţionat dintr-o reţea interconectată de straturi solide cu forma muchiilor şi 
feţelor celulelor bine definite.  

 

   
                   a)                             b)                         c) 

Fig. 1. Exemple de solide celulare: a) formă bidimensională tip figure de miere; b) formă 
tridimensională de spumă cu celule deschise; c) formă tridimensională  

de spumă cu celule închise 
 
Prezentarea continuă cu Subcapitolul 1.2 intitulat Tehnologia de fabricare a 

spumelor, care prezintă o clasificare a spumelor poliuretanice şi procedeele de 
elaborare a acestora. În Subcapitolul 1.3 se prezintă structura solidelor celulare, 
forma, mărimea şi topologia celulelor. Subcapitolul 1.4 prezintă principalele 
proprietăţi mecanice ale spumelor poliuretanice, evidenţiind importanţa densităţii 
asupra modulului de elasticitate longitudinal, a rezistenţei la rupere şi a tenacitatăţii 
la rupere. Subcapitolul 1.5 tratează problema legată de principalele aplicaţii ale 
materialelor celulare (izolare termică, ambalare, utilizarea în construcţii, pentru 
plutire, alte aplicaţii). În cele din urmă s-au prezentat avantajele utilizării 
materialelor celulare de tipul spumelor poliuretanice rigide. 
 Capitolul 2 intitulat Modele micromecanice pentru caracterizarea 
materialelor celulare este dedicat metodelor micromecanice pentru predicţia 
proprietăţilor mecanice.  
 În Subcapitolul 2.2 s-au prezentat mecanismele de deformare în spume prin 
prezentarea curbelor tensiune-deformaţie atat la compresiune cât şi la tracţiune. 
 Subcapitolul 2.3 prezintă proprietăţile mecanice ale spumelor la compresiune. 
În cele mai multe aplicaţii spumele sunt utilizate sub sarcini de compresiune. În 
acest subcapitol se prezintă comportamentul spumelor la solicitarea de compresiune 
prin prezentarea modelelor micromecanice utilizate. Studiul este realizat pentru fiecare 
zonă în parte din curba tensiune-deformatie, (zona liniar-elastică, de platou şi 
densificarea),  respectiv pentru fiecare tip de spumă în parte, (spumă cu celule deschise, 
spumă cu celule închise).  



La densităţi relative mici, spumele cu celule deschise se deformează prima 
dată prin încovoierea peretelui celulei. Dacă densitatea relativă creşte (ρ*/ρs>0.1), 
contribuţia întinderii sau comprimării pereţilor celulei devine mai semnificativă. 
Spumele cu celule închise sunt mult mai complicate decât cele cu celule deschise. În 
momentul în care spumele sunt fabricate din componente lichide (cum de altfel sunt 
cele mai multe), tensiunile de suprafaţă pot trage materialul în muchiile celulei, 
lăsând doar un strat subţire de  material în feţele celulei ceea ce duce la ruperea 
foarte uşoară a feţei. În cazul spumelor cu celule închise muchiile celulei se 
încovoaie şi se întind sau comprimă, în timp ce membranele care formează feţele 
celulei se alungesc, crescând contribuţia rigidităţii peretelui celulei asupra 
proprietatilor mecanice. Dacă membranele nu se rup, comprimarea celulelor creşte 
rigiditatea. 
 Subcapitolul 2.4 prezintă proprietăţile mecanice ale spumelor la solicitarea de 
tracţiune. Ruperea fragilă la tracţiune este destul de diferită faţă de cea la 
compresiune. În compresiune spuma se striveşte progresiv, iar în cazul tracţiunii 
spuma se rupe după propagarea unei singure fisuri. Spumele fragile, (aici fiind 
incluse cele mai rigide spume polimerice), în cazul tracţiunii se comportă liniar-
elastic până la rupere, deci ruperea prin tracţiune poate fi tratată cu ajutorul 
metodelor din Mecanica Ruperii Liniar Elastică. Prin urmare, vom căuta o expresie 
pentru tenacitatea la rupare a spumelor, KIC, din punct de vedere al rezistenţei la 
rupere a pereţilor celulei σfs şi a densitaţii relative ρ*/ρs. 

În ultima parte a Capitolului 2 se prezintă atât noţiunile de bază despre Mecanica 
Ruperii Liniar Elastică cât şi modelele micromecanice utilizate pentru prezicerea tenacităţii 
la rupere. În acest sens s-au utilizat patru modele, dupa cum urmează:  

 Modelul micromecanic Gibson – Ashby 
Gibson şi Ashby (1997) au considerat că la scara dimensiunii celulelor, o 

fisură se poate extinde într-un mod discret. De fiecare dată rândul de celule de-a 
lungul frontului fisurii se rupe şi fisura se extinde pe lungimea unei celule, astfel 
frontul fisurii avansează cu lungimea unei celule. Relaţia între tenacitatea la rupere 
şi densitatea relativă este urmatoarea: 
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 Modelul micromecanic Choi – Shankar 
Un alt model micromecanic a fost propus de către Choi şi Shankar (2005), 

care au considerat că pentru Modul I în primul strat dinaintea fisurii apare atât 
încovoiere cât şi tracţiune, iar pentru Modul II apare doar forfecare. Ei au propus o 
expresie semi-empirică pentru tenacitatea la rupere funcţie de rezistenţa la 
tracţiune a materialului, dimensiunile celulelor (lungime şi grosime) şi lungimea 
fisurii. Ei au considerat două cazuri: 
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o Pentru grosimea stratului constantă, h = 20 mμ  
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 Modelul micromecanic Choi – Lakes 
Un alt model a fost propus de către Choi şi Lakes (1996). Pentru un 

tetracaidecaedru regulat, cu celulele aranjate, relaţia de calcul a tenacităţii la rupere 
este dată de relaţia : 
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 Modelul micromecanic Green 
O corelare similară a fost propusa de către Green (1985): 
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Modelele micromecanice prezentate mai sus se referă la tenacitatea la 
rupere a spumelor poliuretanice rigide KIC, la rezistenţa la rupere a pereţilor celulei 
σfs şi la densitatea relativă ρ*/ρs. 
 Capitolul 3 intitulat Determinarea experimentală a caracteristicilor 
mecanice ale spumelor poliuretanice este dedicat în totalitate determinărilor 
experimentale. 

Caracterizarea experimentală a materialelor celulare este un subiect evaziv, 
datorită faptului că s-a aflat într-o continuă evoluţie. Odată cu dezvoltarea de noi 
materiale celulare şi apariţia de noi aplicaţii, şi tehnicile de testare a acestor 
materiale au înregistrat o continuă evoluţie. Această evoluţie a metodelor de testare 
pentru a răspunde noilor cerinţe, a continuat de-a lungul timpului cu aspecte 
suplimentare şi totodată au crescut în importanţă, de exemplu, influenţa densităţii, 
temperaturii, vitezei de încărcare, planului de formare, umidităţii şi a altor factori 
care afectează durabilitatea. 

Analiza experimentală prezentată în acest capitol s-a realizat pe spume 
poliuretanice rigide. Pentru determinarea comportametului acestor spume s-au 
folosit 11 tipuri diferite de spume, ceea ce înseamnă totodată şi 11 densităţi diferite. 
Spumele au fost obţinute din diferite surse, sub forma de plăci sau panouri de tip 
sandwich. O parte dintre acestea au fost furnizate de firmele Spumotim S.A. si TRW 
Automotive Timişoara, care produc spume pentru industria auto. 

Trebuie menţionat faptul că pentru cele 11 densităţi obţinute nu se cunosc 
proprietăţile de Mecanica Ruperii şi nici comportamentul acestora la diferite variaţii 
ale temperaturii, vitezei de încărcare, direcţia planului de formare, etc. Spumele au 
fost analizate după un program de încercări special stabilit pentru scopul acestei 
lucrări şi a cărui schemă de principiu este prezentată în figura 2. Încercările statice 
s-au realizat în Laboratorul de Rezistenţa Materialelor Ştefan Nădăsan din cadrul 
Facultăţii de Mecanică, pe când încercările dinamice au avut loc în Laboratorul de 
Rezistenţa Materialelor al Universitatii Tehnice din Lublin, Polonia.  

În Subcapitolul 3.2  s-a realizat identificarea tipului de spumă atât prin 
determinarea densităţii cât şi printr-o analiză microstructurală. Pe baza celor 
prezentate, din materialele studiate, (plăci din spumă poliuretanică), s-au prelevat 
probe în vederea stabilirii densităţii. Densitatea s-a determinat coform ASTM D 
1622-03 (Metode Standard de Testare a Densităţii Aparente a Plasticelor Celulare 
Rigide), iar analiza microstructurală a materialelor utilizate s-a realizat în 
Laboratorul Universitatii Tehnice din Lublin cu ajutorul unui microscop electronic cu 
baleiaj. Subcapitolul 3.3 prezintă determinarea caracteristicilor mecanice la 
compresiune atât în  regim static cât şi în regim dinamic, prezentându-se totodată o 
comparaţie a curbelor tensiune-deformaţie şi a parametrilor obţinuţi în urma 
prelucrării datelor experimentale. 



 

 Fig. 2. Schema de principiu a programului experimental 
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S-a realizat un studiu al influenţei densităţii şi s-a constatat că odată cu 
creşterea densităţii se obţine o creştere semnificativă a proprietăţilor de material 
(figura 3), ceea ce înseamnă că densitatea are un rol important în determinarea 
comportametului mecanic la compresiune al spumelor 

  

 
Fig. 3. Diagrama tensiune-deformaţie pentru compresiune statică. Influenţa densităţii 

 
De asemenea, s-a mai investigat şi efectul altor factori asupra comportării la 

compresiune. Astfel, s-a constatat că viteza de încărcare prezintă o influenţă 
scazută asupra proprietăţilor la compresiune. Direcţia de încărcare are o influenţă 
semnificativă asupra proprietăţilor mecanice la compresiune, acest lucru punând în 
evidenţă aspectul anizotropic al spumei. Efectul de scară are o influenţă realtiv mică  
asupra parametrilor mecanici la compresiune. S-a constatat că la temperatura 
ambiantă, (20oC) şi la temperatura de 60oC, comportamentul spumei este 
aproximativ la fel, pe când în zona temperaturilor înalte (100° C), spumele îşi 
modifică proprietăţile. Trebuie subliniat că în cazul spumelor poliuretanice 
temperatura de 100°C poate fi considerată înaltă având în vedere faptul că acestea 
au temperatura de topire în jurul valorii de 150°C.   
 Subcapitolul 3.4 prezinta Determinarea caracteristicilor mecanice la tracţiune. 
În cadrul încercărilor experimentale de tracţiune s-au trasat curbele forţă-deplasare, 
respectiv s-a determinat modulul de elasticitate şi rezistenţa la rupere (Tabelul 1). 

 
Tabelul 1. Rezultatele obţinute în urma testelor de tracţiune  

Densitate 
Parametrii geometrici ai epruvetelor 

utilizate 
Modulul de 
elasticitate 

Rezistenţa la 
rupere la 
tracţiune 

ρ 
[kg/m3] 

B1 
[mm] 

B2(B3) 
[mm] 

L(L0) 
[mm] 

E 
[MPa] 

σt 
[MPa] 

40 24.8 24.8 49.0 14.07 0.44 
80 26.0 25.8 50.2 28.73 0.78 
200 6.0 12.0 25.0 169.70 5.28 

 
Se poate observa foarte uşor că densitatea are un rol major asupra 

rezistenţei la rupere, aceasta crescând de la valoarea de 0.44 MPa pentru spuma cu 



densitatea de 40 kg/m3, până la valoarea de 5.28 MPa pentru spuma cu densitatea 
de 200 kg/m3. Pe de altă parte, densitatea are de asemenea un rol foarte important 
asupra rigidităţii spumei. Modulul de elasticitate creşte de la valoarea de 14.07 MPa 
pentru spuma cu densitatea de 40 kg/m3, până la valoarea de 169.7 MPa pentru 
spuma cu densitatea de 200 kg/m3. S-a încercat de asemenea să se determine 
coeficientul lui Poisson cu ajutorul extensometrului multiaxial. În afară de faptul că 
pinii extensometrului pătrund în suprafaţa exterioară a spumei, s-a obţinut pentru 
densitatea de 200 kg/m3 o valoare medie a coeficientului  lui Poisson de 0.2474. 
 Subcapitolul 3.5 prezinta Determinarea tenacităţii la rupere la solicitatea de 
încovoiere în trei puncte pe epruvete crestate. În ultimii ani s-au făcut multe 
cercetări pe această temă a determinării tenacităţii la rupere pentru spumele 
poliuretanice atât în condiţii statice cât şi dinamice de încărcare.  

Ca şi în cazul compresiunii, şi în acest caz s-a studiat influenţa densităţii, vitezei 
de încărcare, planului de formare şi efectul de scară. Odată cu creşterea densităţii se 
obţine o creştere semnificativă a tenacitatii la rupere, ceea ce înseamnă că 
densitatea are un rol major în determinarea forţei critice la încovoiere. Spumele 
poliuretanice rigide prezintă o rupere fragilă, fără deformaţii plastice. Viteza de 
încarcăre şi planul de formare nu au prezentat influenţe majore asupra  tenacităţii la 
rupere.  

Efectul de scară pentru spume este important pentru extrapolarea datelor 
din laboratorul de testare la structuri reale foarte mari. S-a constatat că efectul de 
scară prezintă influenţe majore asupra tenacităţii la rupere. Toate epruvetele au 
avut aceeaşi grosime B=20 mm, variind raportul lungime/latime care a fost ales de 
5:2. Lăţimile probelor au fost W=5.33, 36.89 şi 256 mm, iar tenacitatea la rupere 
creşte odata cu creşterea dimensiunilor probei astfel: 0.048, 0.093 respectiv 0.165 
MPa m0.5. De asemenea, efectul de scară mai poate fi definit şi ca o dependenţă 
între rezistenţa nominală, σN = Pmax/bW, funcţie de mărimea caracteristică a 
epruvetei (sau dimensiune) W. Astfel, rezistenţa nominală este un parametru legat 
de forţa maximă, având dimensiunea de tensiune.  

După solicitarea de impact probele au prezentat o rupere completă punând 
în evidenţă aspectul fragil al spumei. Energia şi forţa de rupere cresc odată cu 
creşterea densităţii. 
  

   

1000X 1000X 

       a) ρ=40 kg/m3 plan paralel    b) ρ=40 kg/m3 plan perpendicular 
Fig. 4. Structura celulară a spumelor rezultată în urma testelor de compresiune pentru cele 

două plane de încarcare (paralel şi perpendicular) 



În Subcapitolul 3.6 este prezentată o analiză microstructurală a suprafeţelor 
de rupere rezultate în urma încercărilor de compresiune şi încovoiere în trei puncte. 
Analiza microstructurală a suprafetelor prezintă atât o comparaţie între structura 
iniţială şi cea finală, cât şi o comparaţie între forma celulelor rezultată în urma 
încărcării într-un plan paralel cu planul de formare şi cea rezultată în urma încărcării 
într-un plan perpendicular pe planul de formare al spumei, (figura 4). În acest sens 
se poate observa o deformare diferita a celulelor. 

S-a realizat atât o prezentare a structurii celulare obtinută cu ajutorul 
microscopului electronic cu baleiaj după deformare, cât şi a suprafeţelor de rupere 
(iniţiale şi finale) pentru spumele utilizate în cadrul programului experimental de 
încovoiere în trei puncte pe epruvete crestate. Suprafaţa de rupere arată faptul că 
ruperea a fost fragilă, fără deformaţii plastice. 
 Capitolul 4 intitulat Estimarea proprietăţilor mecanice ale 
materialelor celulare folosind metode analitice şi numerice prezintă metode 
micromecanice analitice şi numerice pentru predicţia proprietăţilor mecanice. 
 În Subcapitolul 4.1. Analiza proprietăţilor mecanice ale materialelor celulare 
la compresiune folosind metode analitice s-au prezentat principalele modele 
micromecanice folosite pentru descrierea comportării la compresiune a spummelor 
poliuretanice rigide: Modelul Gibson-Ashby şi Modelul Gibson-Ashby modificat. 

Folosind metoda elementelor finite şi programul Franc 2D în Subcapitolul 
4.2. intitulat Analiza cu elemente finite pentru determinarea proprietăţilor mecanice 
ale materialelor celulare, s-a realizat un studiu de analiză pentru determinarea 
tenacităţii la rupere a materialelor celulare. Modelul micromecanic cu celule pătrate 
utilizat pentru Modul I de rupere este prezentat în figura 5a, iar în figura 5b  este 
prezentat modelul micromecanic pentru Modul II de rupere. 

 

     
a) b) 

Fig. 5. Dimensiunile modelului micromecanic şi condiţiile pe contur pentru Modul I (a) şi Modul 
II (b) de încarcare. Celule pătrate 

 
  Pe baza studiului de convergenţă efectuat s-a estimat valoarea tenacităţii 

la rupere atat pentru Modul I cât şi pentru Modul II de rupere. Diferenţa relativă în 
tenacitatea la rupere între valoarea maximă şi cea minimă este 14.3 % pentru 
Modul I şi de 7.9 % pentru Modul II. Aceasta diferenţă scade de la  modelele cu 64 
de celule la cele cu 100 de celule cu până la 5.4 % pentru Modul I si 3.3 % pentru 
Modul II. Cu toate acestea, în calcule influenţa este nesemnificativa, utilizandu-se în 
acest caz modelul cu 100 de celule pentru evaluarea tenacităţii la rupere. 
Tenacitatea la rupere a fost obţinută prin încărcări progressive ale modelului cu 
încarcarea aplicată σ pâna în momentul în care tensiunea maximă din primul perete 
nerupt atinge rezistenţa la rupere a solidului σfs. 



De asemenea, s-a prezentat influenţa lungimii fisurii asupra tenacităţii la 
rupere pentru o spumă cu densitatea relativă de 0.105. În acest caz au fost luate în 
considerare şase lungimi ale fisurii: 1.4; 2.35; 3.3; 4.25; 5.2 şi 6.15 mm, păstrând 
constantă mărimea modelului. Diferenţele relative în tenacitatea la rupere au fost 
1.3% pentru Modul I şi 4.3% pentru Modul II indicând faptul că tenacitataea la 
rupere prezisă ar putea fi considerată independentă de lungimea fisurii. 

Valorile tenacităţii la rupere obţinute pentru Modul I de încărcare pentru o 
spumă s-au încadrat  între 0.051 MPa m0.5 (pentru densitatea relativă de 0.077) şi 
0.384 MPa*m0.5 (pentru densitatea relativă de 0.333). S-a constatat că pentru 
Modul I de rupere în primul perete dinaintea fisurii apar atât tensiuni de întindere 
cât şi de încovoiere, iar pentru Modul II de rupere încovoierea pură apare în stratul 
unde tensiunea la întindere este maximă, adică în apropierea vârfului fisurii 

Subcapitolul 4.3 prezintă o comparatie a parametrilor mecanici obtinuţi cu 
ajutorul modelelor micromecanice şi cei obtinuţi în urma programului experimental. 
Modelele micromecanice reprezintă unelte cu ajutorul cărora se poate prezice foarte 
uşor comportamentul anumitor tipuri de materiale. De asemenea, modelele 
micromecanice pot arăta mult mai bine proprietăţile multiaxiale şi răspunsul 
materialelor celulare. Astfel, pentru a avea o credibilitate destul de mare, aceste 
rezultate obţinute cu ajutorul modelelor micromecanice trebuie validate 
experimental. Teoretic, plecând de la proprietăţile solidului şi densitatea spumei, se 
pot obţine caracteristicile spumei studiate (modulul de elasticitate, tensiunea de 
curgere, tensiunea de platou şi densificarea). Pentru aceeaşi densitate a spumei, s-a 
constatat că odată cu schimbarea direcţiei de încărcare se obţine un comportament 
diferit, rezultând totodată proprietăţi diferite. Valorile estimate ale parametrilor 
obţinuţi cu ajutorul modelelor micromecanice sunt validate de către rezultatele 
obţinute în urma încercarilor experimentale. 

De asemenea, s-a prezentat o comparatie între rezultatele tenacităţii la 
rupere pentru Modul I estimate cu ajutorul modelelor micromecanice prin analiză cu 
elemente finite şi rezultatele experimentale din bibliografie, obţinându-se o corelare 
foarte bună, ceea ce înseamnă că valorile estimate sunt validate experimental. 

În Capitolul 5 intitulat Absorbtia de energie in materialele celulare 
s-a realizat un studiu al absorbţiei de energie în materialele celulare pe baza 
diagramelor de absorbtie.  

 

 
a)         b) 

Fig. 6. Diagrama energiei rezultată în urma încercărilor de compresiune dinamică: a) Curbele 
detaliate tensiune-deformaţie; b) Variaţia tensiunilor de vârf funcţie de densitate 

 



Figura 6a prezintă în detaliu aceste curbe tensiune-deformaţie până în 
punctele amintite mai sus care poartă denumirea de tensiuni de vârf, iar figura 6b 
prezintă variaţia acestor tensiuni de vârf funcţie de densitate. După cum se poate 
observa din figura 6, o cantitate foarte mică de energie este absorbită în zona liniar-
elastică, deoarece această zonă este relativ mică. Marea parte a energiei este 
absorbită în zona de platou, deoarece aici are loc  deformarea celulelor, acest lucru 
permiţând o absorbţie mare a energiei de impact la o încărcare aproape constantă. 

Spuma cu densitatea cea mai scăzută (40 kg/m3), înainte de a absorbii 
cantitatea de energie W1, generează o tensiune de vârf mare, (σp)1=3.054 MPa. 
Spuma cu densitatea cea mai mare (140 kg/m3), generează de asemenea o 
tensiune de vârf mare, (σp)3=1.559 MPa înainte de a absorbii cantitatea de energie 
W3. Se observă că între cele două extreme, se găseşte o densitate optimă, (80 
kg/m3), care absoarbe aceeaşi energie W2, (W1=W2=W3=W=0.6 J), generând o 
tensiune de vârf de valoare mai mică, (σp)2=0.914 MPa. 
 Ca şi aplicaţie a utilizării materialelor celulare în Capitolul 6 se face 
caracterizarea structurilor de tip sandwich cu miez din materiale celulare.  
În acest sens s-au prezentat ecuaţiile clasice de determinare a rigidităţii echivalente 
la încovoiere si forfecare, iar pe langa aceste ecuaţii s-au introdus noi relaţii de 
calcul a parametrilor amintiti (ec. 6 şi 7).   
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S-a realizat construirea hărţilor de degradare pentru mai multe tipuri de 
materiale de tip sandwich avand feţe de aluminiu şi miez de plută, feţe de aluminiu 
şi miez de spumă, feţe din Stratimat şi miez de spumă, feţe din epoxi şi miez de 
spumă, respectiv feţe din poliester şi miez de spumă. Construirea hărtilor de 
degradare s-a realizat luând în considerare diferite moduri de rupere (încreţirea 
feţelor, forfecarea miezului şi ruperea feţei), diferite grosimi ale feţelor şi diferite 
densităţi ale miezului. Există un acord strans între mecanislul observat şi cel 
aşteptat al ruperii. 

În Subcapitolul 6.7 s-a prezentat o comparaţie între analiza experimentală şi 
analitică a acestor grinzi atât pe baza ecuaţiilor clasice cât şi pe baza noilor relaţii de 
calcul. Se poate observa foarte uşor că noile relaţii sunt în concordanţă atât cu 
rezultatele experimentale cât şi cu cele analitice, ceea ce înseamnă ca noile relaţii 
de calcul sunt verificate şi validate. 

În Capitolul 7 sunt enumerate principalele concluzii ce se desprind în urma 
studiului efectuat, precum şi contribuţiile originale aduse cercetării în acest 
domeniu. 

 
 
 
 

 


