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INTRODUCERE 
 

 În procesul de formare a peliculei solide din 

soluţii adezive pe bază de solvenţi organici, ca 

urmare a eliminării solventului prin evaporare şi 
difuzie, au loc modificări de volum care pot 

determina fie tensionarea peliculei în stare solidă, 

fie o deformare evidentă a peliculei care să 

antreneze şi deformarea suportului solid. 
Existenţa unei anumite stări de tensionare a 

peliculei aderente la suprafaţa solidului poate fi 

pusă în evidenţă prin urmărirea modificărilor 
dimensionale ale peliculei în stare solidă, formată 

pe suporturi nedeformabile, respectiv prin 

determinarea contracţiei remanente 1, 2.  

În acest sens în lucrarea de faţă se prezintă 

rezultatele cercetării privind influenţa simultană a 
concentraţiei iniţiale a adezivului şi a timpului de 

formare asupra contracţiei în procesul formării 

peliculei solide din soluţii pe bază de solvenţi 
organici prin stabilirea unei relaţii care să exprime 

legătura între aceşti parametri. 
 

 

1. EXPERIMENTĂRI 
 

În vederea realizării experimentărilor s-au 

depus pelicule adezive pe suporturi aderente 
nedeformabile, utilizând soluţii adezive de 

concentraţii diferite atât pentru un adeziv 

policloroprenic (AC2), cât şi pentru un adeziv 

poliuretanic (AP4). Pentru aceasta s-au utilizat 
suporturi nedeformabile, care să permită 

desprinderea peliculei după un anumit timp, 

obţinându-se prin procesul normal de etalare 

pelicule cu contur circular, aproximativ egale. 

La realizarea experimentărilor, în vederea 
urmăririi modificărilor dimensionale în procesul 

formării peliculei soiled, s-au folosit soluţii mai 

diluate care să permită o mai bună etalare a soluţiei 

adezive. 
Diametrul   peliculei   s-a   măsurat   atât  pe 

pelicule aderente la suport, cât şi pe pelicule 

desprinse de pe suport la intervale de timp diferite 
de la depunere. 

            Contracţia remanentă se determină din 

relaţia: 
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                  (1) 

 

unde: 

Cr este contracţia peliculei solide, în %; 

 0D - diametrul mediu (în mm) de etalare al 

peliculei aderente la suport; 

1D - diametrul mediu (în mm) de etalare al 

peliculei desprinse de pe suport. 
Modificările dimensionale suferite de 

soluţiile adezive în procesul de formare a peliculei 

solide au fost studiate după 24 h, 48 h,...,120 h de la 

depunerea soluţiei adezive la concentraţii diferite. 
În scopul prelucrării datelor experimentale 

cu ajutorul tehnicii de calcul moderne, s-a utilizat 

pachetul de programe Excel, specializat în analiza 

statistico-matematică şi reprezentare grafică a 
datelor experimentale. 

 

 

2. REZULTATE ŞI INTERPRETĂRI 
 

Variaţia contracţiei remanente în funcţie de 

concentraţia iniţială a adezivului şi de timpul de 

formare a peliculei solide este ilustrată în fig. 1 
pentru adezivul policloroprenic şi în fig. 2 pentru 

adezivul poliuretanic. Modelele de regresie 

unifactorială rezultate în urma prelucrării datelor 

experimentale sunt modele neliniare, de tip 
exponenţial, ale căror funcţii de estimare sunt date 

de expresia generală: 
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Figura 1. Variaţia contracţiei remanente în funcţie de 

timpul de formare a peliculei solide AC2. 
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b t
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unde: 

Cr  este contracţia remanentă a peliculei 
solide,  respectiv variabila dependent în %; 

 t - timpul de formare a peliculei solide, 

respectiv variabila independentă, în minute; 
 a - constanta ecuaţiei de regresie; 

 b - coeficientul ecuaţiei de regresie. 

 Valorile coeficienţilor ecuaţiei de regresie 
sunt prezentate în tabelul 1. 
 

Tabelul 1. Valorile coeficienţilor de regresie. 
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În scopul stabilirii dependenţei funcţionale: 

 

Cr = f (t, C)                 (3) 
 

s-a determinat: 
         - variaţia  coeficientului  “a”  (fig. 3. şi fig. 4.) 

din relaţia generală (2) în funcţie de concentraţia 

adezivului                  
a = f (C)                                  (4) 

 

AC2: 
0 ,0432 C

a(C ) 2,6544 e
      (5) 

 

AP4: 0 ,0424 C
a(C ) 2,6879 e

           (6) 
 

          - variaţia exponentului “b” (fig. 5. şi fig. 6.) 

din  relaţia  generală  (2)  în  funcţie  de concentraţia 

adezivului           
  

b = f (C)                               (7) 

      AC2: b = - 5E-05C2 + 0,0021C - 0,0145        (8) 
 

AP4: b = - 4E-05C2 +0,0015C - 0,0074         (9) 
 

Legile de variaţie obţinute pentru cei doi 
coeficienţi s-au introdus în relaţia generală 

rezultând următoarele relaţii de dependenţă a 

contracţiei în funcţie de timp şi concentraţie: 
 

2
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Cr ( 2,6544 e )
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     (10) 

2
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( 4 E 05C 0 ,0015C 0 ,0072 ) t
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e

 

     

  
              (11)     

Cu ajutorul programului SYSTAT s-au 

obţinut suprafaţele de răspuns 3 care reprezintă 
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Figura 2. Variaţia contracţiei remanente în funcţie de 

timpul de formare  a peliculei solide AP4. 
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Figura 3. Variaţia a = f (C) - AC2 
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Figura 4. Variaţia  a = f (C) - AP4 
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Figura 5. Variaţia  b = f (C ) - AC2 
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variaţia contracţiei remanente în funcţie de timp şi 

de concentraţia iniţială a adezivului, fig. 7 şi fig. 8. 
 

Se constată că la menţinerea constantă a 

concentraţiei soluţiei adezive odată cu creşterea 

timpului de formare a peliculei solide scade 
valoarea contracţiei atât pentru adezivul 

policloroprenic cât şi pentru adezivul poliuretanic. 

De asemenea, la valori constante ale timpului, 
contracţia peliculei solide scade odată cu creşterea 

concentraţiei soluţiei adezive. 

 Din analiza datelor prezentate rezultă că 

intervalele optime de variaţie a concentraţiei 
adezivului şi a timpului de formare a peliculei 

solide în vederea obţinerii de valori mici ale 

contracţiei sunt: 
 

 AC2: C = 19  22 % ; t = 96  150 h 

  AP4: C = 16 19 % ; t = 96 150 h 

Relaţiile empirice (10) şi (11), obţinute pe  

baza rezultatelor experimentale, permit stabilirea 
cu exactitate a contracţiei peliculei solide plecând 

de la date concrete privind timpul de formare a 

peliculei solide şi concentraţia soluţiei. 

Pentru a pune în evidenţă faptul că relaţiile 
(10) şi (11) descriu fenomenul analizat s-a calculat 

abaterea relativă Ar a datelor experimentale faţă de 

valorile estimate de relaţiile empirice 4, rezultând 

valori mai mici (2,557 % pentru adezivul 
policloroprenic şi 2,093 % pentru adezivul 

poliuretanic) decât valoarea uzual acceptată de 5 %. 

Deci relaţiile obţinute pot fi utilizate la estimarea 

contracţiei remanente a peliculelor adezive formate 
în atmosferă liberă în funcţie de concentraţia iniţială 

a adezivului şi timpul de formare. 
 

 

3. CONCLUZII 
 

Rezultatele experimentărilor efectuate au 

permis să se formuleze următoarele concluzii: 
- dependenţa   contracţiei  remanente   de   

timpul  de formare a peliculei solide  este  dată  de   

o ecuaţie de regresie de tip exponenţial, de forma: 

Cr = a e-b t, în care coeficienţii a şi b sunt dependenţi 
de natura adezivului; 

- adezivii analizaţi prezintă contracţii reduse, 

deci vor avea o bună comportare în procesele de  
îmbinare prin lipire; 

- relaţiile empirice de dependenţă a contracţiei 

în funcţie de concentraţia soluţiei adezive şi de 
timpul de formare a peliculei solide, obţinute pe 

baza rezultatelor experimentale, permit stabilirea 

intervalelor optime de variaţie a acestora, care dau 

posibilitatea de a obţine valori mici ale contracţiei.  
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   Figura 6. Variaţia  b = f (C ) - AP4 

 
Figura 7. Influenţa concentraţiei şi a timpului asupra 

contracţiei peliculei solide (AC2).                

Suprafeţe de răspuns. 
 

 
Figura 8..Influenţa concentraţiei şi a timpului 

asupra contracţiei peliculei solide (AP4). 
Suprafeţe de răspuns. 
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