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REZUMAT. Lucrarea prezintă rezultatele experimentale privind coeficientul de absorbţie acustică a compozitelor din 
fibră de sticlă si raşină epoxi, determinate prin metoda nedistructiva de absorbţie a undelor elastice (ultrasunetele) 
în mediul solid, respectiv placa testată. S-au testat plăci rectangulare, plane, clasificate în 4 tipuri, în funcţie de 
structura compozită şi procesul tehnologic de fabricatie. Testele au relevat pe de o parte caracterul eterogen al 
plăcilor compozite, iar pe de altă parte capacitatea fiecărui tip de placă studiat de a atenua frecvenţele înalte. 
 
Cuvinte cheie: compozite cu textile, ultrasunete, coeficient de atenuarie acustică, anisotropie. 
 
ABSTRACT. The paper presents the experimental results regarding sound absorption coefficient of fibre glass /epoxi resin 
composites, using non-distructive method of elastic wave absorption in solid medium, irrespective tested plate. Were 
tested rectangular plane plates, classified in 4 types in accordance with composite structure and technological process. 
The tests revealed the anisotropic properties of composites and the capacity of plates to attenuate the high frequencies. 
 
Keywords: woven composite, ultrasound, sound absorption coefficient, anisotropy. 

 

1. INTRODUCERE 

Utilizarea metodele ultrasonore de control nedis-
tructiv în examinarea materialelor compozite, permite 
atât punerea în evidenţă a discontinuităţilor de material 
cât şi în determinarea unor mărimi importante cum ar fi 
modulul de elasticitate, coeficientul Poisson, duritatea, 
coeficientul de atenuare acustică cât şi pentru obţinerea 
de informaţii calitative asupra structurii şi porozităţii 
interne a pieselor examinate. În literatura de specialitate, 
există numeroase studii privind determinarea caracte-
risticilor mecanice, termice şi acustice a compozitelor, 
prin diferite metode de investigaţie [1, 2, 8]. Lucrarea 
prezintă rezultatele experimentale privind determinarea 
coeficientului de absorbţie acustică a compozitelor din 
fibră de sticlă si raşină epoxi, determinate prin metoda 
nedistructivă de absorbtie a undelor elastice (ultrasune-
tele) in mediul solid. Investigaţii continuă cercetările 
privind comportarea dinamică a acestor plăci au fost 
prezentate în lucrările anterior publicate [3, 6, 7]. 

2. CERCETĂRI EXPERIMENTALE 

Pentru determinarea proprietăţilor acustice ale 
materialelor compozite (ţesătură, fibre de sticlă şi 

răşină epoxi), s-a utilizat metoda nedistructivă de 
absorbţie a undelor elastice în mediul solid, al cărui 
principiu fizic constă în producerea şi transmiterea în 
mediul solid a undelor longitudinale şi a undelor 
transversale [4, 9]. Absorbţia undelor reprezintă 
fenomenul de conversie directă a energiei undelor 
ultrasonore care se propagă, în căldura. 

Mecanismele prin care are loc absorbţia sunt 
multiple şi energia absorbită creşte în general, cu 
creşterea frecvenţei undelor ultrasonore. 

Datorită atenuării, presiunea ultrasunetelor se 
diminuează o dată cu creşterea distanţei faţă de sursa 
sonoră. Dacă notăm cu dP modificarea de presiune la 
parcurgerea unei distanţe dx, atunci: 

 dP = –Pdx, (1) 

semnul minus arătând că presiunea acustică se micşo-
rează,  este constanta de atenuare, iar P presiunea 
ultrasunetelor. Integrand relaţia (1) se obţine: 
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Notând x – x0  d, distanţa pe care are loc 
propagarea undei, se obţine: 
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Măsurarea presiunii ultrasonoră în două puncte 
din material separate de distanţa d permite obţinerea 
valorile P1 şi P2. Coeficientul de atenuare se va 
măsura în dB/m determinându-se cu relaţia: 
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În funcţie de valorile coeficientului de atenuare 
materialele se clasifică în: 

a) materiale cu coeficient de atenuare mic  
< 10 [dB/m]. În această categorie intră aluminiul şi 
magneziul, nichelul, argintul extrapure precum şi unele 
materiale nemetalice precum sticla şi porţelanul. 
Mecanismul responsabil de atenuare este absorbţia 
presiunii acustice. 

b) materiale cu coeficient de atenuare mediu  
10 [dB/m]    100 [dB/m]. Pentru materiale 
precum plasticele cum ar fi polistirenul, perspex, PVC, 
cauciuc nevulcanizat, răşini sintetice, mecanismul de 
atenuare preponderent este absorbţia. Pentru materiale 
precum aliaje de aluminiu si magneziu, oţelul turnat 
în condiţii deosebite, cuprul, zincul, bronzul precum 
şi metale sinterizate mecanismul de atenuare 
preponderent este împrăştierea energiei sonore. 

c) materiale cu coeficient de atenuare mare 
 > 100 [dB/m]. În această categorie intră materialele 
plastice armate, cauciucul vulcanizat şi lemnul pentru 
care absorbţia este preponderentă precum şi metalele 
turnate în condiţii ordinare, rocile, betonul, cera-
micile poroase pentru care atenuarea se datorează în 
special împrăştierii. Echipamentul de control folosit 
]n determinările experimentale a constat dintr-un 
aparat de control cu ultrasunete, osciloscop catodic, 
palpatori pentru unde longitudinale, palpatori pentru 
unde transversale, cuplant, piese confecţionate din 
diverse materiale, mijloace de măsură a distanţei. 
Schema bloc a echipamentului este prezentată în 
figura 1, iar în figura 2 sunt prezentate imagini din 
timpul testelor [9]. 

 

 
 

Fig. 1. Schema bloc a echipamentului de testare. 
 

Atât coeficientul de atenuare cât şi vitezele ultra-
sunetelor s-au determinat utilizând procedeul impuls-

ecou. Echipamentul de control (Fig. 1) la care se 
conectează palpatorul de ultrasunete conţine un tub 
catodic pe al cărui ecran se observă impulsul de 
tensiune aplicat traductorului precum şi reflexiile 
succesive ale undelor pe feţele opuse ale pieselor 
testate. Investigaţiile experimentale s-au realizat în 
laboratorul de teste nedistructive ale Institutului 
Naţional pentru Fizică Tehnică din Iaşi, coordonat de 
prof. Dr. Grimberg Raimond. 

 

 
 

Fig. 2. Imagini din tipul determinărilor experimentale. 
 

S-au testat plăci rectangulare, plane, din materiale 
compozite. În funcţie de structura compozită a plăcii, 
acestea au fost clasificate în 4 tipuri, aşa cum se 
observă în tabelul 1 şi figura 3 . Pentru fiecare 
categorie de structură, au fost realizate câte 15 plăci, 
iar testele nedistructive privind proprietăţile de 
atenuare acustică au fost realizate pe plăcile 
evidenţiate în tabelul 2, fiind selecate dupa exa-
minarea vizuală din punct de vedere al calităţii 
suprefeţelor (plăci fără fisuri sau bule de aer rezultate 
în urma pregatirii sau manipulării lor ş.a.). La 
aparatul de control cu ultrasunete s-a cuplat palpatorul 
cu undă longitudinală de 4 MHz şi s-a aşezat pe faţa 
pe care s-a aplicat cuplantul. S-a reglat amplificarea 
şi scara de distanţe astfel încât să se poata vedea 
distincte impulsurile provenite de la reflexia pe 
faţa opusă a piesei [5] Înainte de efectuarea 
testelor, s-a măsurat masa şi grosimea plăcilor, 
valorile acestor caracteristici fiind redate în tabelul 2 
şi figura 3. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Pentru fiecare placă studiată, s-au măsurat 
amplitudinile a două impulsuri succesive şi apoi, 
aplicând relaţia (5), a fost determinat coeficientul 
de atenuare  Pentru fiecare tip de material şi pentru 
fiecare palpator s-au efectuat câte 5 măsurători, 
făcându-se apoi prelucrarea statistică. Rezultatele 
măsurătorilor şi valorile finale obţinute pe baza 
relaţiei de calcul (5) sunt prezentate in tabelul 3. 
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 Tabelul 1 

Structura plăcilor din material compozite 

Tip placa Răşina Structura 
Dimensiuni 

L×l×h  
Tipul realizării 

Compozit tip 1 
(15 epruvete) 

4 straturi tip stratimat de 300 g/m2 
3 straturi din ţesătură de fibră de sticlă  

400×200×4 Presiune 
normală 

Compozit tip 2 
(15 Samples) 

5 straturi tip stratimat de 300 g/m2 
4 straturi din ţesătură de fibră de sticlă 

400×200×6 Presiune 
normală 

Compozit tip 3 
(15 epruvete) 

6 straturi tip stratimat de 300 g/m2 
4 straturi din ţesătură de fibră de sticlă 

400×200×6 
Presiune joasă 

Compozit tip 4 
(15 epruvete) 

Raşină poliesterică 
nesaturată pe bază de 
diciclopentadienă şi 
acid ortoftalic dizolvată 
în stiren. Aceasta 
rasină este tixotropică, 
preaccelerată şi conţine 
indicator de peroxid.  6 straturi tip stratimat de 300 g/m2 

4 straturi din ţesătură de fibră de sticlă 
400×200×5 

Presiune ridicată 

 

 

 
 

Fig.3. Structura compozitelor testate. 
  

Tabelul 2 

Valorile caracteristicilor fizice ale plăcilor testate  

Compozit tip 1 Compozit tip 2 Compozit tip 3 Compozit tip 4 
Cod Masa, 

m [kg] 
Grosimea, 

h [mm] 
Cod Masa, 

m [kg] 
Grosimea, 

h [mm] 
Cod Masa, 

m [kg] 
Grosimea, 

h [mm] 
Cod Masa, 

m [kg] 
Grosimea, 

h [mm] 

16 0,520 4 106 0,683 6 151 0,768 6,7 181 0,456 4,2 

17 0,512 4 107 0,672 6 152 0,786 6,4 182 0,542 5 

18 0,535 4 108 0,679 6 153 0,747 6 183 0,552 4,8 

19 0,524 4 109 0,708 6 154 0,785 7 184 0,560 5 

20 0,534 4 110 0,709 6 155 0,849 7 185 0,532 4,8 

21 0,498 4 111 0,705 6 156 0,757 7 186 0,546 5 

22 0,523 4 112 0,676 6 157 0,812 7,66 187 0,543 4,7 
23 0,521 4 113 0,710 6 158 0,845 7 188 0,575 5 

24 0,519 4 114 0,677 6 159 0,799 6,8 189 0,529 4,5 

25 0,519 4 115 0,679 6 160 0,678 6 190 0,518 4,5 

26 0,537 4 116 0,713 6 161 0,735 6,5 191 0,540 4,8 

27 0,541 4 117 0,649 6 162 0,763 6,5 192 0,517 4,5 

28 0,557 4 118 0,696 6 163 0,720 6 193 0,534 4,7 

29 0,519 4 119 0,705 6 164 0,727 6,5 194 0,580 5 

30 0,502 4 120 0,680 6 165 0,772 7 195 0,509 4 
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Tabelul 3 

Rezultatele experimentale pentru placile testate  

Cod 
placa 

Grosimea 
d [mm] 

A0 A1 A2 A3 1 
[dB/mm] 

2 
[dB/mm] 

 3 
[dB/mm] 

 mediu 
[dB/mm] 

110 6,037 682 594 552 512 0,198767 0,105507 0,10823 0,137501 

114 5,81 488 362 180 100 0,44651 1,04453 0,878735 0,789925 

120 5,77 678 398 300 120 0,801895 0,425518 1,379341 0,868918 

117 5,55 470 380 206 142 0,332664 0,958257 0,582266 0,624396 

157 6,71 1174 910 660 464 0,329737 0,41579 0,456113 0,400547 

158 7,05 842 806 352 270 0,053836 1,020688 0,326749 0,467091 

159 6,56 1266 666 446 342 0,850486 0,530913 0,351551 0,57765 

164 6,01 934 858 638 368 0,122661 0,428175 0,795251 0,448696 

28 4,77 702 342 290 282 1,30948 0,300327 0,050939 0,553582 

27 4,7 544 438 350 242 0,400531 0,414494 0,681926 0,498984 

21 4,1 626 402 372 296 0,938284 0,164308 0,484152 0,528915 

18 4,51 1070 360 282 210 2,097921 0,470303 0,56776 1,045328 

185 4,42 1010 812 410 342 0,428802 1,342861 0,35637 0,709344 

187 4,6 1292 724 620 338 1,093582 0,292813 1,145543 0,843979 

190 4,17 962 640 468 376 0,848897 0,651962 0,455914 0,652258 

191 3,95 820 724 444 418 0,273799 1,075218 0,132692 0,493903 
 

În figura 4 sunt prezentate comparativ valorile medii 
ale coeficientului de atenuare pentru placile testat. În 
cadrul aceleeaşi categorii de material s-au obţinut diferite 
rezultate – cu variatii destul de mari ale coeficientului de 
atenuare, ceea ce denotă caracterul anisotropic al plăcilor, 
chiar şi în aceleaşi condiţii tehnologice de fabricaţie. Cele 
mai omogene plăci din punct de vedere al valorilor 
coeficientului de atenuare s-au inregistrat pentru compo-
zitele tip 3 si 4 ( cu 6 straturi tip stratimat de 300 g/m2 si 4 
straturi din ţesătură de fibră de sticlă, obtinute prin 
presioune joasă, respectiv presiune ridicată). Compozitele 
tip 4 (obtinute prin presiune ridicata) prezintă o com-
portare acustică bună la ultrasunete, fiind caracterizate 
valoarea cea mai ridicată a coeficientului de atenuare 
determinat. În cazul celorlalte tipuri de compozite 1 si 2, 
valorile coeficientului de atenuare indică valori mai reduse 
ale coeficientului de atenuare, aşa cum se poate observa în 
graficul comparativ al acestor valori, însă diferenţele între 
cele trei patru tiprui de compozite nu sunt esenţiale. Se ştie 
că structura anizotropă a compozitelor influenţează atât 
caracteristicile mecanice cât şe cele nemecanice, fapt 
pentru care s-a realizat şi un test de anizotropie tot prin 
metoda de investigare cu ultrasunete, având ca obiectiv 
determinarea gradului de omogenitate/ anizotropie a 
compozitelor. Astfel, a fost măsurat timpul de propagare a 
ultrasunetelor în diferite puncte din material fixate după 
coordonate polare (conform figurii 3). Au fost înregistrate 
5 măsuratori succesive în punctele stabilite pe placă, după 
care au fost prelucrate statistic şi redate în graficul din 
figura 5. Timpul de propagare a undelor este exprimat în 
microsecunde. 

0.473

0.605
0.657 0.675

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

Va
lo

ar
ea

 m
ed

ie
 a

 
co

ef
ic

ie
nt

ul
 d

e 
at

en
ua

re
 


[d
B

/m
m

]

Compozit tip 3 Compozit tip 2 Compozit tip 1 Compozit tip 4  
 

Fig. 4. Variaţia coeficientului de atenuare acustiă  
pentru tipurile de compozite studiate. 

 

 
 

Fig. 5. Variaţia timpului de propagare a ultrasunetelor  
în compozite în raport cu direcţia de orientare. 
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5. CONCLUZII 

În studiul prezentat, au fost determinate prin metode 
nedistructive, pe de o parte coeficientul de atenuare 
acustică a materialelor compozite cu structura diferită, 
iar pe de altă parte, gradul de anizotropie al acestora. 

Astfel, s-a constatat că: 
 Structura compozitului (numărul de straturi – fibra 

de sticlă/stratimat) influenţează direct valorile coefi-
cientului de atenuare acustică α. 

 Valorile coeficientului α sunt influenţate şi de 
grosimea plăcilor compozite, precum şi de procesul de 
fabricaţie folosit. Astfel, presiunea joasă sau ridicată, 
conduce la realizarea unor compozite superioare din 
punct de vedere al atenuării undelor ultrasonore, com-
parativ cu tehnologia care utilizează presiunea normală. 

 În general, plăcile studiate au un grad relativ 
scăzut de anizotropie, stratimatul contribuind la distri-
buţia relativ uniformă a caracteristicilor compozitului. 
Totuşi, nefiind un material izotrop sau ortotrop, se poate 
constata că, faţă de direcţiile longitudinală şi trans-
versală, care coincide cu direcţia ţesăturii din fibră de 
sticlă, la 40 – 60 grade faţă de aceste direcţii, timpul de 
propagare a undelor este mai mare. Acest aspect a fost 
transpus grafic în figura 5 unde se pot observa abaterile 
de la forma circulară şi care constituie zonele caracte-
rizate prin aglomerări de fibre, stratimat sau o 
distrubuţie neuniformă a răşinii. 
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