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Rezumat: Se face o prezentare a proprietăţilor mecanice şi fizice corespunzătoare pânzelor 

laminate ranforsate cu fibră de aramid 7475-T761 

Cuvinte cheie: pânză, fibră, rezistenţă, tensiune 

 

Abstract: There are showed 7475-T761 aramid fiber strengthened rolled sheets mechanical 

and physical properties 
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1. GENERALITĂŢI 

Articolul prezintă o continuare referitoare la proprietăţile inginereşti ale pânzelor 

laminate din aliaj de aluminiu. Aceste produse constau în pânze subţiri de înalţă rezistentă din 

aliaj de aluminiu alternând cu straturi de fibre impregnate cu adezivi. Să reamintim că pânzele 

laminate furnizează o foarte eficientă structură pentru diverse aplicaţii şi prezintă o excelentă 

rezistenţă la oboseală.  Proprietăţile la intindere şi compresiune pentru pânzele laminate din 

aliaj de aluminiu au fost determinate utilizând specimene de test similare cu cele folosite 

pentru testarea aliajelor de aluminiu convenţionale, cu o singură exceptie.  

Specimenul Iosipescu de forfecare a constituit cea mai potrivită configuraţie pentru 

determinarea rezistenţei la forfecare. Rezistenţa de curgere la forfecare şi rezistenţa ultimă la 

forfecare s-au determinat utilizând procedura de testare Iosipescu. Rezistenţa de curgere la 

forfecare a fost determinată pentru un ofset de 0,2% de la curbele  încărcare-deformaţie. 

Testele la presiunea de contact au fost efectuate urmând indicatiile ASTME 238, aplicabile la 

produsele convenţionale din aliaje de aluminiu.  

Specimenele pentru presiunea de contact prezintă câteva tipuri de căderi, iar rezistenţa 

la presiunea de contact este influenţată de modul de rupere. In consecinţă, a fost dezvoltată o 

procedura de testare mai convenabilă pentru pânzele laminate din aliaj de aluminiu ranforsat 

cu fibre de aramid. Totuşi, valorile de proiectare pentru rezistenţă  la presiunea de contact 

determinate conform cu     ASTME 238 sunt conservative şi sunt considerate potrivite pentru 

proiectare. Aceste pânze laminate prezintă o elongaţie scăzută, aşa cum rezultă din testele la 
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întindere. Ca atare, o masură mai realistă a ductilităţii este deformaţia totală, εt , definită ca 

măsură a deformaţiei determinată din curba încărcare-deformaţie la întindere la ruperea 

specimenului. Această măsurătoare include atât deformaţia elastică cât şi pe cea plastică.  

Valoarea minimă a deformaţiei totale la rupere din specificaţia de material va fi 

prezentată în tabelul cu valorile de proiectare admisibile la temperatura camerei. Aceste pânze 

laminate sunt, în general, anizotropice. Prin urmare, valorile de proiectare pentru fiecare 

orientare a grăuntilor vor fi prezentate pentru toate proprietăţile mecanice, cu excepţia 

rezistenţelor la forfecare ultima şi de curgere, respective Ruf şi Rcf .Direcţia longitudinală 

este paralelă cu direcţia de roluire, adică cu lungimea pânzei laminate, iar direcţia transversală 

lungă este perpendiculară pe cea longitudinală, fiind deci paralelă cu lăţimea pânzei laminate. 

Valorile de proiectare pentru Rcc ,Rcf , Ruf , Rcpc şi Rupc  au fost obţinute conventional, în 

acord cu manualul-ghid. 

 

2. PÂNZE LAMINATE RANFORSATE CU FIBRE DE ARAMID 7475 -T761 

 Comentarii  şi proprietăţi –  Acest produs constă în pânze subţiri 7475 -T761 alternând 

cu straturi de fibre de aramid încastrate într-o răşină specială. Grosimea nominală a pânzelor 

de aluminiu este de 0,012 inci cu o grosime minimală de 0,0085 inci. Avantajul primar al 

acestui produs este îmbunatăţirea semnificativă a proprietăţilor referitoare la oboseală şi la 

propagarea fisurilor de oboseală, comparativ cu structurile din aliaj de aluminiu convenţional. 

De asemenea, produsul are o bună capacitate de amortizare şi rezistenţă la impact.                                                                                             

Consideraţii asupra fabricării – Acest produs poate fi fabricat prin practici pentru 

metale convenţionale de prelucrare, debitare cu fierăstraul, gaurire, îmbinare cu piese de 

strângere şi poate fi inspectat prin proceduri convenţionale. 

Consideraţii privind mediul – Acest produs are o bună rezistenţă la coroziune. 

Temperatura de servici maxima este de 200 F.       

Specificaţii şi proprietăţi 

Specificaţii de material pentru pânze laminate 7475 -T761 ranforsate cu fibre de 

aramid 

Specificaţia Forma 

AMS 4302 Pânze laminate 

 Tratamentul de revenire T761 – Curbe tensiune-deformaţie la întindere şi compresiune 

şi modulul de elasticitate tangenţial sunt prezentate în fig.1. până la 3.  

Curbe tensiune-deformaţie la întindere pe întregul domeniu sunt prezentate  în fig. 4. 
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Rezultate privind comportarea mecanică a pânzelor laminate din aliaje de aluminiu (II) 

 

Fig..1. – Curbe tipice tensiune-deformaţie la întindere pentru pânze laminate, 

            ranforsate cu fibre de aramid, din aliajul de aluminiu 7475 -T761 

 

 

 

Fig.2.–Curbe tipice tensiune-deformaţie la întindere şi modulul  tangenţial compresiv pentru pânze 

laminate, ranforsate cu fibre de aramid,  din aliajul de aluminiu 7475 -T761 

283 



Indira ANDREESCU 

 

Fig.3 – Curbe tipice tensiune-deformaţie la compresiune şi modulul  tangenţial compresiv pentru 

pânze laminate, ranforsate cu fibre de aramid, din aliajul de aluminiu 7475 -T761 

 

 

Fig 4– Curbe tipice tensiune-deformaţie la întindere pe întregul domeniu pentru pânze 

laminate ranforsate cu fibre de aramid, din aliajul de aluminiu 7475 –T761 
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Rezultate privind comportarea mecanică a pânzelor laminate din aliaje de aluminiu (II) 

3. CONCLUZII 

Pânzele laminate din aliaje de aluminiu7475-T761 au o structură eficientă privind 

scopuri tehnice diverse având o rezistenţă la oboseală performantă. 
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