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REZUMAT. Lucrarea analizează stările de tensiuni şi deformaţii care se dezvoltă în componenta de şezut-spătar a 
unui scaun. Această componentă este montată pe o structură metalică şi este fabricată dintr-un material compozit 
hibrid pe bază de răşină polimerică ranforsată atât cu fibre de sticlă cât şi cu făină de lemn. Pentru a modela 
materialul s-a utilizat caracteristicile mecanice (modul de elasticitate E la tracţiune, coeficientul lui Poisson  , curba 
tensiune-deformaţie    ) determinate prin încercări mecanice. Se propune un model numeric al structurii de 
scaun pentru a analiza atât a starea de tensiuni cât şi starea de deformaţie care se dezvoltă în timpul solicitării 
mecanice. Se consideră cazul de încărcare în care 75% din greutatea corpului este uniform distribuită pe şezut în 
timp ce 25% din greutate acţionează asupra spătarului. 
 
Cuvinte cheie: materiale compozite, tensiuni, deformaţii. 
 
ABSTRACT. The work analyses the states of stresses and strains that develope in seat-backrest component of a chair. 
This component is mounted on a metallic structure and it is made of a hybrid composite material based on polymeric 
resin reinforced both with glass fibers and with wood flour. To model the material it used the mechanical 
characteristics (modulus of elasticity E in tensile test, Poisson’s ratio  , stress-strain curve   ) determinated by 
mechanical tests. It proposes a numerical model of the chair structure to analyse both the state of stresses and the 
state of strains that develope during the mechanical loading. It considers the loading case when 75% of the weight of 
the body is uniformly distributed on the seat while 25% of weigth acts on the seat-back. 
 
Keywords: composite materials, stresses, strains. 

 

1. INTRODUCERE 

Materialele compozite polimerice sunt utilizate la 
scară mare într-o varietate de aplicaţii, de la produse 
pentru domeniul sportiv până la aplicaţii în domeniul 
construcţiilor şi în domeniul aerospaţial. Rezervoarele 
şi vasele din industria chimică, ţevi, plăci din structura 
acoperişurilor pentru terase, elemente din structurile de 
mobilier de grădină sunt adesea fabricate din răşini 
polimerice ranforsate cu fibre de sticlă. 

Pentru a utiliza în siguranţă, acest tip de materiale 
compozite, ar trebui să se cunoască comportarea mecanică 
a acestora şi mai mult, variaţia caracteristicilor mecanice 
după menţinere îndelungată în mediu agresiv (umiditate 
ridicată, temperatură, cicluri termice). În câteva articole 
(Pomies s.a. 1995; Corum s.a. 2001; Cerbu 2007) şi cărţi 
(Springer, 1984; Cerbu 2006) s-a arătat că, proprietăţile 
mecanice (tensiunea la rupere la tracţiune, modulul de 
elasticitate longitudinal E, tensiunea normală e  la limita 
de elasticitate la încovoiere) se reduc după imersiune în 
apă. 

Câteva publicaţii recente au arătat noile tendinţe din 
domeniul fabricării materialelor compozite prin reciclarea 

deşeurilor de lemn (Adhikary s.a. 2008). În consecinţă, 
aceste materiale compozite au fost studiate inclusiv din 
punctul de vedere al absorbţiei de umiditate. De exemplu, 
Adhikary ş.a. (2007) a analizat atât absorbţia de 
umiditate pe termen lung cât şi umflarea în grosime în 
cazul unor epruvete fabricate din termoplastice reciclate 
ranforsate cu făină de lemn de pin. 

Articolul de faţă propune utilizarea deşeurilor de 
lemn sub formă de făină de lemn ca material de 
umplutură, pentru fabricarea materialelor compozite 
ranforsate cu ţesătură de sticlă. Acest material compozit 
hibrid se poate utiliza pentru fabricarea unor com-
ponente de mobilier. 

Avantajul unui astfel de material constă în aspectul 
asemănător lemnului în condiţiile unei comportări 
mecanice bune după acţiunea îndelungată a umidităţii în 
cazul în care materialul este utilizat pentru fabricarea 
unor structuri de exterior (de exemplu, mobilier de 
grădină). 

Obiectivul principal al acestei lucrări constă în 
modelarea numerică a scaunului prezentat în figura 1, 
compus din: a) o structură metalică; b) componenta 
şezut-spătar fabricată dintr-un material compozit hibrid 
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de tipul ţesătură de sticlă / făină de lemn / răşină. În 
acest sens, mai întâi, s-au determinat experimental 
caracteristicile mecanice corespunzătoare materialului 
compozit. 

 
 
 
 

Fig. 1. Scaunul analizat: 
a – structura metalică;  

b – componenta şezut-spătar. 
 
 
 

 

2. METODA DE LUCRU 

Aspecte privind modelarea materialelor compozite 
stratificate. Există mai multe soft-uri pentru analiza cu 
metoda elementelor finite a stărilor de tensiuni şi 
deformaţii din piese solicitate mecanic şi/sau termic. În 
ceea ce priveşte modelarea structurilor din materiale 
compozite, aceste soft-uri dispun de diferite tehnici de 
modelare: modelare microscopică când atât matricea cât 
şi materialul de ranforsare sunt modelate separat ca 
materiale continue deformabile; modelarea macroscopică 
în care materialul compozit este modelat ca un singur 
material ortotrop sau un singur material anizotrop; 
modelare mixtă când materialul compozit este modelat 
printr-un număr de straturi ranforsate modelate la nivel 
macroscopic; modelare cu ranforsare discretă caracterizată 
prin faptul că ranforsarea este modelată cu elemente 
discrete sau cu alte instrumente de modelare. 

În cazul problemei de faţă, pentru modelarea com-
ponentei de şezut-spătar fabricată din material compozit, 
s-a utilizat modelarea macroscopică care presupune că 
materialul compozit este modelat ca material ortotrop. 

Ţinând cont de faptul că, grosimea stratificatului din 
material compozit din care este fabricată componenta de 
şezut-spătar este mică în comparaţie cu celelalte dimen-
siuni, această componentă intră în categoria învelişurilor 
stratificate subţiri care pot fi modelate ca material de tip 
lamina sau material ortotrop de grosime mică, pentru 
care este necesar să se specifice următoarele carcateristici 
elastice: modulele de elasticitate longitudinale 1E  şi 2E  

pe direcţiile 1 şi 2; coeficientul lui Poisson 12  în planul 

stratificatului; modulul de elasticitate transversal 12G  în 
planul stratificatului; modulele de elasticitate transversale 
interlaminare 13 23,G G . 

Materialul compozit hibrid propus pentru componenta 
de şezut-spătar a scaunului, este de tipul ţesătură de 
sticlă / făină de lemn / răşină. 

În modelarea materialului, s-au considerat rezultatele 
obţinute prin încercarea mecanică la tracţiune a 
epruvetelor fabricate din această structură de material 
compozit. S-a ţinut cont de faptul că, ţesătura de sticlă 
utilizată pentru armare este bidirecţională, având acelaşi 
tip de fir format din fibre de sticlă continue pe ambele 
direcţii (urzeală şi bătătură). Deci, materialul compozit 
utilizat este ortotrop 

Epruvetele de tracţiune au fost debitate din plăci prin 
frezare, astfel încât forma şi dimensiunile să fie 
conform cu norma europeană SR EN ISO 527. Maşina 
de încercare la tracţiune de tip LR5K Plus, fabricată de 
LLOYD Instruments, a fost utilizată pentru a solicita la 
tracţiune fiecare epruvetă testată. Capacitatea maşinii în 
ceea ce priveşte forţa maximă, este ±5 kN. Viteza de 
încărcare a fost de 1 mm/min. 

În vederea determinării coeficientului lui Poisson 

12  în planul de ranforsare, maşina de încercare la 
tracţiune de tip LR5K Plus a fost combinată cu un sistem 
de măsurare prin metoda corelării digitale a imaginii 
(DIC - Digital Image Correlation). Pentru a înregistra 
deformaţiile specifice pe direcţiile longitudinală şi trans-
versală ale epruvetei de tracţiune, imaginile epruvetei 
au fost achiziţionate utilizând două camere foto controlate 
cu sistemul Aramis în cadrul Departamentului de 
Rezistenţa Materialelor de la Universitatea Politehnică 
Bucureşti. Metoda corelării digitale a imaginii (DIC) 
oferă o soluţie optică pentru măsurarea deformaţiilor. 
Aramis este un sistem de măsurare optic pentru 
deformaţii, produs de GOM (Gesellschaft für Optische 
Meßtechnik). 

În continuare, se prezintă caracteristicile mecanice 
determinate prin încecarea de tracţiune combinată cu 
sistemul de măsurare prin metoda DIC: modulele de 
elasticitate la tracţiune 1 2 7793 MPaE E   corespun-

zătoare celor două direcţii de ranforsare 1, 2 cu ţesătură; 
coeficientul lui Poisson 12 0,215  ; tensiunea normală 

maximă la tracţiune 1 2 80MPa    corespunzătoare 
celor două direcţii de ranforsare 1, 2 cu ţesătură. 

Se remarcă faptul că, acestea reprezintă caracte-
risticile materialului ortotrop echivalent cu structura din 
material compozit hibrid care s-a testat experimental. 
Aceste caracteristici au fost utilizate în modelarea 
materialului pe domeniul elastic. Pentru domeniul 
plastic, s-au introdus în program coordonatele punctelor 
din diagrama    corespunzătoare domeniului plastic. 

 

Modelarea numerică a scaunului. Pentru modelarea 
numerică a scaunului propus pentru analiză, s-a 
considerat ca solicitare mecanică, forţa de presiune dată 
de greutatea unei persoane cu masa de 100 kg. S-a 
considerat că, 75 % din greutatea persoanei acţionează 
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pe şezut şi 25 % din greutate este aplicată pe spătar 
(fig. 2). S-au considerat deasemenea, forţele de pre-
strângere din şuruburi, de tip bold load. 

Componenta de şezut-spătar fabricată din materialul 
compozit hibrid, a fost disretizată cu elemente finite de 
tip shell cu patru noduri (fig. 3). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 2. Schema I de încărcare. 
 
 
 
 
 
 

         
 

Fig. 3. Discretizarea cu elemente finite a modelului de scaun. 

3. REZULTATE 

Figura 4 prezintă distribuţia tensiunii normale 1  pe 
direcţia axei Ox care arată că tensiunea maximă se 
dezvoltă în structura metalică a scaunului. 

 

 
 

Fig. 4. Distribuţia de tensiuni normale 1 . 

În continuare, se prezintă doar rezultatele analizei cu 
elemente finite pentru componenta de şezut-spătar 
realizată din material compozit hibrid, pentru ambele 
scheme de încărcare, după cum urmează: 

 distribuţia de tensiuni normale 1  şi 2  pe 
direcţiile axelor Ox şi Oy (fig. 5, 6); 

 distribuţia de deformaţii specifice normale 1şi 2  
pe direcţiile axelor Ox şi Oy (fig. 7, 8); 

 deplasări 3u  şi 1u  pe direcţiile axelor Oz şi Ox 
(fig. 9, 10). 

 

 
 

Fig. 5. Distribuţia de tensiuni normale 1  în componenta din 
material compozit 

 

 
 

Fig. 6. Distribuţia de tensiuni normale 2  în componenta din 
material compozit 

 

 
 

Fig. 7. Distribuţia de deformaţii specifice normale 1  în 
componenta din material compozit. 
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Fig. 8. Distribuţia de deformaţii specifice 

normale 2  în componenta din material 

compozit. 

Fig. 9. Deplasări 3u  pe direcţia axei Oz 

perpendiculară pe şezut, în componenta din 
material compozit. 

Fig. 10. Deplasări 1u  pe direcţia axei Ox, în 

componenta din material compozit. 

 

Analizând figurile 4 şi 5, se observă că valorile 
maxime ale tensiunii normale de tracţiune sunt 

1max 5,65MPa   şi 2max 5,034 MPa   pe direcţiile 

1 Ox  şi respectiv, 2 Oy  care coincid cu direcţiile 
ţesăturii de sticlă utilizată la ranforsarea materialului 
compozit. Aceste valori nu depăşesc valoarea medie a 
tensiunii normale maxime la tracţiune 1 2 89MPa     
care a fost determinată experimental. 

4. CONCLUZII 

Analiza stărilor de tensiuni care se dezvoltă în compo-
nenta de şezut-spătar a scaunului, arată că sunt îndeplinite 
condiţiile de rezistenţă pentru cazul în care această com-
ponentă este fabricată din materialul compozit hibrid ale 
cărui caracteristici mecanice au fost prezentate în lucrare. 

În comparaţie cu stratificatele din furnir laminat din 
care se fabrică de obicei astfel de componente de mobilier, 
utilizarea unui astfel de tip de material are avantajul că îşi 
păstrează proprietăţile sub acţiunea umidităţii şi ca urmare 
pot fi utilizate pentru mobilier de grădină sau terase. 
Utilizarea făinii de lemn în compoziţia materialului 
compozit conduce la un aspect plăcut al acestuia prin 
culoarea naturală care este în funcţie de tipul de lemn. Ca 
urmare, astfel de componente de mobilier se integrează 
armonios în mediul natural al grădinilor. 
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