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INTRODUCERE 

 

Această lucrare abordează un domeniu de cercetare de mare actualitate, deoarece 

caracteristicile de structură, de prezentare și de exploatare ale obiectelor textile de cult 

trebuie să fie într-o permanentă corelație cu nevoile spirituale și practice atât ale 

utilizatorilor clerici, cât și ale beneficiarilor din popor sau ale credincioșilor practicanți 

[22,23]. 

Din acest punct de vedere, studiul prezent va arăta proprietăți și caracteristici de 

structură ale țesăturilor naturale, artificiale și sintetice care își vor găsi un anumit rol în 

deservirea cultului[19,20]. 

Teza aduce contribuții la dezvoltarea cunoașterii în domeniul materialelor folosite 

ca textile liturgice sau textile bisericești, o lipsă acută reprezintând  faptul că au rămas în 

urmă studiile inginerești, de sistematizare a acestor obiecte și mai ales de optimizare a 

valorilor funcționale. 

Problemele abordate în acest studiu au rezultat în urma arhivării de referințe 

despre aplicațiile pe îmbrăcăminte ca vestimentație liturgică și costum preoțesc, precum 

și aplicațiile pe textile fixe, de adorație, antimis, iliton și burete și a studierii literaturii de 

specialitate.  

Obiectivul principal al lucrării de doctorat este identificarea caracteristicilor 

structurale și a proprietăților țesăturilor care influențează funcționalitatea articolelor 

textile de uz litrugic confecționate din acestea. 

Obiectivele specifice ale cercetarii ce derivă din obiectivul principal sunt:  

a)Studierea literaturii de specialitate pentru evidențierea stadiului actual al cercetarilor în 

domeniul țesăturilor de uz liturgic; 

b)Întocmirea unor studii pentru sistematizarea obiectelor de uz liturgic realizate din 

țesături; 

c)Întocmirea unor studii asupra motivelor decorative folosite la realizarea obiectelor textile 

de uz liturgic; 

d)Cercetări și experimentări ale caracterisiticilor de confort termo-fiziologic și senzorial 

ale țesăturilor destinate structurilor vestimentare de uz liturgic; 

e)Cercetări și experimentări privind proprietățile electrice ale țesăturilor destinate 

structurilor vestimentare de uz liturgic; 

f)Cercetări privind proprietățile electrice ale obiectelor de adorație: antimisul și buretele. 

Originalitatea temei este dată de contribuția adusă la dezvoltarea cunoștințelor în 
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domeniul materialelor textile folosite în realizarea de obiecte liturgice.  

Lucrarea reprezintă un pionierat pentru că au fost realizate cercetări în premieră 

mondială privind aprecierea funcționalității diferitelor categorii de materiale destinate 

confecționării de articole de uz liturgic. 

Au fost realizate studii în premieră privind aprecierea structurilor vestimentare 

destinate slujirii cultice. 

Au fost realizate cercetări originale cu privire la proprietățile electrostatice ale 

suprafeței antimisului și bureților în slujirea euharistică din cadrul Sfintei Liturghii din 

duminici, sărbători sau zile de rând. 

Aspectele abordate în cadrul acestei lucrări vizează atât obiectele textile folosite ca 

veșminte pentru preoți, cât și obiectele textile decorative, și obiectele textile de adorație. 

Rezultatele cercetărilor din această lucrare: 

- susțin necesitatea reintroducerii materiilor prime de proveniență naturală (organică și 

proteică) pentru fabricarea de țesături de uz liturgic; 

- constituie o bază de date cu arhitectură deschisă pentru cercetări ulterioare. 

- evidențiază parametri de confort ai materialelor constituente structurii vestimentare 

liturgice (veșmintelor) la purtare; 

- evidențiază funcționalitatea antimisului prin selectarea de țesături conforme cu valoare 

de întrebuințare;  

- facilitează alegerea de materiale în funcție de scara tensiunilor electrostatice, care 

îndepărtează neajunsurile din timpul jertfei euharistice, a încărcării electrostatice 

(burete de mare, țesături din mătase naturală). 

Teza conține un număr de 136 pagini, 52 de figuri, 20 de tabele și 35 de relații 

matematice, precum și 124 referințe și studii bibliografice. 

Lucrarea este structurată pe 6 capitole, la care se asociază introducerea și bibliografia. 

Capitolul 1. Stadiul actual și tendințele dezvoltării de noi materiale textile cu 

destinație liturgică, cuprinde o prezentare generală a utilizării materialelor textile în diferite 

domenii de activitate, acoperind aspecte tradiționale și observând și direcțiile actuale în 

dezvoltarea textilelor. Necesarul textilelor liturgice a fost acoperit în trecut prin obținerea de 

țesături de înaltă calitate și prin procedee de finisare corespunzătoare. Concomitent cu evoluția 

tehnicii și a progresului științific s-au aplicat noi materiale care pot  acoperi în mod deplin noi 

cerințe ale producătorilor și beneficiarilor de textile liturgice. 

Capitolul 2.  Studii privind sistematizarea și utilitatea obiectelor textile de uz liturgic 

–face referire la prezența obiectelor textile în cultul ortodox și mai exact în locașul de cult sau 
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biserică. În cadrul analizei, s-au prezentat obiectele textile în funcție de utilitatea lor: obiecte de 

îmbrăcăminte sacerdotală, mobile și fixe, ca obiecte textile de acoperire și protecție, și de 

venerație. Acestea au fost sistematizate prin clasificări specifice. 

Capitolul 3. Studiul motivelor decorative folosite la realizarea obiectelor textile de uz 

liturgic, prezintă importanța și specificul motivelor decorative pe îmbrăcăminte exterioară 

cultică a slujitorilor bisericii și a îmbrăcămintei vălurilor liturgice, care se așează peste Sfântul 

Jertfelnic. Capitolul investighează aspecte structurale ale formelor de expresie decorativă, 

principii și legi de organizare a compoziției decorative, mijoace specifice de investigație a 

compoziției decorative structurale pe motive decorative, aspecte privind cercetarea universului 

cromatic cu posibilități de proiectare și diversificare a structurii țesăturilor de uz liturgic, 

însemnătatea simbolismului obiectelor textile liturgice, precum și modul de dispunere a 

motivelor decorative pe câmpul decorativ și pe friza deocrativă, care descoperă proveniența 

bizantină și orientală. 

Capitolul 4. Cercetări privind caracteristicile de confort ale materialelor textile și 

structurilor vestimentare destinate uzului liturgic (serviciului divin), prezintă factorii de 

influență a stării de confort termofiziologic al organismului preoților slujitori în cadrul 

activității liturgice și ai celor senzoriali la purtarea ansamblului vestimentar de către slujitori. 

Sunt inserate rezultatele și interpretările cercetărilor experimentale pe țesăturile care întregesc 

ansamblul vestimentar și acoperă bustul: porozitatea, permeabilitatea la aer, la vapori, izolarea 

termică, rezistența la trecerea vaporilor. De asemenea în cadrul acestui capitol sunt evidențiate 

prin cercetări experimentale aspecte ce vizează confortul senzorial. 

Capitolul 5.  Cercetări privind proprietățile electrice ale țesăturilor destinate 

articolelor de uz liturgic prezintă experimentele realizate cu ajutorul spectrometrului dielectric 

Concept 40- Novcontrol, din cadrul ICMMPP Iași. Valorile mărimilor electrice obținute s-au 

tabelat și reprezentat grafic, obținându-se concluzii privind influența încărcării electrostatice 

asupra  procesului de exploatare a obiectelor textile liturgice.  

Capitolul 6. Concluzii generale prezintă aprecierile teoretice și experimentale ale 

cercetărilor desfășurate. Se arată îndeplinirea obiectivului principal al cercetării și anume 

identificarea caracteristicilor structurale și a proprietăților țesăturilor care influențează 

funcționalitatea articolelor de uz liturgic pentru structuri vestimentare și confecționare de 

antimise. Obiectivele specifice au fost tratate pe rând începând cu studierea literaturii de 

specialitate și sistematizarea obiectelor textile de uz liturgic realizate din țesături precum și cu 

întocmirea unor studii asupra motivelor decorative urmărindu-se forma și culoarea acestora ca 

semnificație și ca funcție estetică. Partea experimentală a abordat trei direcții experimentale, 
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primele două au fost pentru analiza caracteristicilor de confort termofiziologic și senzorial ale 

țesăturilor destinate structurilor vestimentare de uz liturgic, iar a treia a avut în vedere 

comportamentul electrostatic a obiectelor de adorație (antimis, iliton și burete) precum și a 

structurii vestimentare.  

Bibliografia însumează un număr de 124 titluri, acoperind arii majore de studiu, 

precum: teologie, istoria culturii, inginerie textilă generală, confort termo-senzorial, 

electricitate statică etc. 

Elaborarea tezei de doctorat cu titlul  CERCETĂRI PRIVIND STRUCTURA ȘI 

PROPRIETĂȚILE ȚESĂTURILOR DESTINATE ARTICOLELOR DE UZ LITURGIC, a 

devenit o realitate prin sprijinul și susținerea unor instituții, firme de profil și personalități din 

lumea religiosă și academică. 

Aduc pe această cale mulțumiri: 

Domnului prof.univ.dr.ing. Ioan Cioară, distinsă personalitate a Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași și a învățământului, din cadrul facultății de Design Industrial și 

Managementul Afacerilor, pentru îndrumare, încredere și susținere pe parcursul cercetării și 

elaborării tezei; 

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin reprezentanții săi care m-au 

îndrumat și susținut duhovnicește în formarea ca preot slujitor și apărător al tradițiilor și 

patrimoniului: 

- Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; 

- Înalt Preasfințitul Părinte  Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei; 

- Înalt Preasfințitul Părinte  Petru , Mitropolitul Basarabiei; 

- Înalt Preasfințitul Părinte   Iosif , Arhiepiscopul Ortodox Român  al Europei 

Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale; 

- Înalt Preasfințitul Părinte  Serafim, Arhiepiscopul Ortodox Român  al Germaniei, 

Europei Centrale și de Nord și Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei , Europei Centrale 

și de Nord; 

- Înalt Preasfințitul Părinte  Calinic Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților; 

- Înalt Preasfințitul Părinte  Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului; 

- Preasfințitul Părinte Varrlaam Ploieșteanul Episcop-vicar patriarhal; 

-Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 

Bucureștilor; 

-Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop vicar al  Mitropoliei Ortodoxe Române 

a Europei Occidentale și Meridionale; 
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-Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor; 

-Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie al Giurgiului; 

- Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți; 

- Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie al Hușilor; 

De asemenea mulțumesc pentru  colaborarea științifică: 

-Colectivului Departamentului Ingineria și  Designul Produselor textile;  

-Laboratorului Confortul și funcțiile produselor vestimentare și din piele, din cadrul 

Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor, Iași; 

-Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae Iași; 

-Părintelui prof.univ. dr. Gheorghe Popa, Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru 

Stăniloae, Iași; 

- Părintelui Arhimandrit Melchisedec Velnic, Starețul Mânăstirii Putna; 

-Prof.univ.dr.ing. Augustin Mureșan, TUIASI; 

-Prof.univ.habil.dr.ing. Daniela Farima, TUIASI; 

-Conf.dr.ing. Ioan Iacob, TUIASI; 

-Prof.univ.dr. Ioan Sandu, UAIC Iași; 
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CAPITOLUL 1  

 

STADIUL ACTUAL ȘI TENDINȚELE DEZVOLTĂRII DE NOI 

MATERIALE TEXTILE CU DESTINAȚIE LITURGICĂ 

 
Lucrarea de față poate fi considerată un demers de pionierat în găsirea punților de 

legătură dintre inginerie și spiritualitate deoarece în literatura de specialitate nu se regăsesc 

referințe privind legătura dintre caracteristicile materialelor textile și funcțiile unui produs de 

îmbrăcăminte de uz liturgic.  

Lucrarea prezentă se adresează: 

 mediului de afaceri – care trebuie să își echilibreze etica de producție și să coreleze 

preocupările consumatorilor lor cu necesitatea ca afacerea lor să prospere;  

 utilizatorilor de obiecte de uz liturgic; 

 militanților și pentru mediul educațional, guvern și BOR – să încerce să ofere cât mai 

multe dovezi echilibrate cu privire la impactul actual și viitor al sectorului confecțiilor 

și textilelor de uz liturgic [95]. 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2 

  

STUDII PRIVIND SISTEMATIZAREA ȘI UTILITATEA OBIECTELOR 

TEXTILE DE UZ LITURGIC 
 

Poziția produsului de îmbrăcăminte liturgică față de corp presupune un anumit grad de 

acoperire a corpului prin îmbrăcarea și purtarea ansamblurilor vestimentare liturgice [58,66, 

75]. 
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2.1. CLASIFICAREA OBIECTELOR TEXTILE DE UZ LITURGIC  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1   

Clasificarea obiectelor textile de uz liturgic 

2.1.1 Obiecte textile folosite ca veșminte 

 

În această categorie de obiecte textile folosite ca veșminte se încadrează stiharul, 

epitrahilul, brâul, mânecuțele, felonul, sacosul, omoforul, bedernița și mantia. 

Stiharul (figura 2.2) reprezintă o primă piesă vestimentară din costumul preoțesc, având 

o formă flexibilă (instabilă) ca produs de îmbrăcăminte.  
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Dvera ușii 
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Figura 2.2 Stiharul 

 

Orarul  (figura 2.3) reprezintă o panglică lată de 8-10 cm care este sprijinită pe umăr 

cu un capăt, iar un alt capăt este ținut în mâna dreaptă în timpul slujirii. [9,25]  

Figura 2.3 Orarul 

 

Mânecuțele (figura 2.4) se prezintă ca doua manșete cu care slujitorul strânge marginea 

mânecilor stiharului pentru a ușura flexibilitatea mâinilor [9,25]. 

 

 
Figura 2.4 Mânecuțe cu evidențierea sistemului de încheiere 

 

Epitrahilul (figura 2.5), sau popular patrafirul, este o fâșie de țesătură lată de circa 30 

cm și lungă cât stiharul, răscroită la partea de sus, astfel ca să poată intra pe cap spre a fi apoi 

așezată pe umeri. Partea de la capătul de jos este ornată cu franjuri iar pe fâșia ce atârnă pe piept 

se coase sau se brodează o cruce [9,25]. 
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Figura 2.5 Tipuri de epitrahile: (a) de brocard cu aplicații de medalioane brodate reprezentând cei doisprezece 

apostoli, sec. XIX–Colecția Bisericii Sfântul Spiridon, Iași; (b), (c) țesătură tip jacard cu aplicații de pasmanterie 

– Colecția Mănăstirii Sfântul Ștefan cel Mare, Miclești, Vaslui; (d) țesătură uni cu broderie - Biserica Banu Iași 

 

Brâul (fig 2.6) este o fâşie îngustă, un articol textil de pasmanterie, de tip bandă, 

prelungită la capete cu două panglici, cu care se leagă preotul în jurul mijlocului, peste stiharul 

preotesc.  

 

 
Figura 2.6 Brâu 

 

Felonul reprezintă o primă piesă vestimentară din costumul preoțesc, având o formă 

flexibilă (instabilă) ca produs de îmbrăcăminte [9,25]. 
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Figura 2.7 Ansamblu vestimentar preoțesc, prezentând felonul peste stihar și epitrahil: 

Colecția Patriarhiei Române, București. 

 

Sacosul este un veșmânt lat în formă de sac, cu mâneci scurte și largi, pe care arhiereii 

îl îmbracă peste stihar, după ce și-au pus pe ei epitrahilul, mânecuțele și brâul [5,9,25]. 

 
Figura 2. 8  Sacosul. Colecția Mănăstirii Galata Iași 

 

Omoforul (figura 2.9) este o piesă vestimentară specifică costumului de slujbă 

arhieresc. Este un fel de eșarfă, o fâșie lungă care se pune pe umeri împrejurul gâtului, cele 

două capete se lasă pe piept [9,25]. 

 
Figura 2.9 Ansamblu vestimentar arhieresc, evidețiind omoforul așezat peste sacos, stihar, 

epitrahil–Colecția Mănăstirii Galata Iași. 
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2.1.2. Obiecte textile fixe pentru acoperire a Sfintei Mese 

 

În această grupă de textile se încadrează: giulgiul (catasarca), acoperământul mare al 

Sfintei Mese (inditia) și acoperământul mic al Sfintei Mese. 

 

 
Figura 2.10 Evidențierea giulgiului (catasarca) de pe Sfânta Masă; giulgiul este realizat din 

țesătură de in 

 

Giulgiul - înveliș al jertfelnicului, este confecționat din țesături albe de in, bumbac, 

urzică, cânepă sau borangic. Potrivit tradiției etnografice de prelucrare primară și albire a 

țesăturii de in sau cânepă se fac clătiri repetate în apă rece, albind cu expuneri repetate la soare 

până se obține culoarea albă necesară. Aceasta țesătură închipuie giulgiurile cu care a fost 

înfășurat Trupul lui Hristos la punerea Sa în mormânt [9,25]. 

Inditia sau acoperământul mare (figura 2.11) este acoperământul care învelește 

jertfelnicul peste giulgiu, ce necesită un bun drapaj, tratare antistatică [34] – împotriva 

murdăririi, ignifugare – împotriva incendierii, oliofobizare – împotriva murdăririi cu pete de 

ulei de la candelele din altar. [9,25] 

 
Figura 2. 11 Inditia, al doilea acoperământ al Sfintei Mese, așezate sub acoperământul mic 

Acoperământul mic al jertfelnicului (figura 2.12) se așează peste inditia și necesită un 

bun drapaj, tratare antistatică (împotriva murdăririi), ignifugare (împotriva incendierii), 
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oliofobizare (împotriva murdăririi cu pete de ulei de la candelele din altar și cu picături de ceară) 

[9,25,89].  

 
Figura 2. 12 Acoperământul Sfintei Mese așezat peste inditia și catasarcă 

 

2.1.3 Obiecte textile fixe, de acoperire a sfintelor vase 

 
În această categorie se încadrează: procovățul mic pentru potir, procovățul mic pentru 

disc și procovățul mare pentru amândouă. După terminarea Proscomidiei sunt acoperite cele 

doua procovețe mici  de procovățul mare, iar după Vohodul Mare (ieșirea cu Sfintele Daruri) 

sunt așezate după revenirea în altar pe Sfânta Masă și acoperite din nou [97]. 

Acoperămintele sfintelor vase, procrovețele (figura 2.13), sunt bucăți de țesături de 

dimensiuni mici, de formă pătrată, confecționate din același material ca veșmintele preoțești. În 

cultul ortodox sunt trei acoperăminte de vase: unul pentru disc, altul pentru potir și al treilea, 

mai mare, pentru acoperirea discului și a potirului. Servesc la acoperirea discului și a potirului. 

[5,9,25]. 

 
Figura 2.13  Acoperăminte (procovețe mici) pentru Sfântul Potir și Sfântul Disc, sec. XIX, 

Colecția Mănăstirii Sfântul Ștefan el Mare, Loc. Miclești, Jud. Vaslui 
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2.1.4 Obiecte textile de procesiune 

 

În această categorie se încadrează: epitafele, prapurile (steagurile). 

Epitaful Mântuitorului (Sfântul Aer) reprezintă o țesătură de dimensiunile de 80x120 

cm, de in sau mătase, din catifea sau mușama, pe care este imprimată, pictată sau țesută scena 

punerii lui Iisus în mormânt [9,25]. 

Epitaful Maicii Domnului, reprezintă o țesătură de 80x120 cm, pe care este imprimată, 

pictată sau țesută scena punerii în mormânt a Maicii Domnului [9,25]. 

În prezent, steagul bisericesc sau prapurele este confecționat dintr-o bucată de țesătură, 

aproximativ de un metru lungime și 60 cm lățime sau de dimensiuni și mai mari, fixată pe un 

suport de lemn, un ax în forma de T, care are în vârf o cruce [9,25]. 

 

2.1.5 Draperii (văluri)  

 
În această categorie se încadrează dverele. 

Dvera ușilor împărătești și dverele ușilor laterale, care se aseamănă cu o perdea sau 

draperie, despart naosul de altar și, împreună cu  iconostasul sau catapeteasma, separă altarul 

de naos [9,25].  

 

2.1.6 Obiecte textile de adorație, ca odoare liturgice și euharistice 

 
În această categorie se încadrează: ilitonul, Sfântul Antimis și buretele. 

Ilitonul (fig. 2.14) este o o țesătură, cu legăura pânză sau atlas, cu dimensiunile de 60 x 

80 cm. Când este desfășurat, are dimensiunile de mai sus, iar când este împăturit are 

dimensiunile de circa 25 x 30 cm.  

 

 
Figura 2. 14  Ilitonul așezat sub Sfântul Antimis pe Sfântul Altar 
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Antimisul (fig 2.15) – obiect liturgic fundamental – se  prezintă ca o bucată de țesătură 

de formă pătrată sau dreptunghiulară, avand pe spate sau în față un buzunărel în care sunt cusute 

fragmente de sfinte moaște, imersate în ceară curată.  

 
Figura 2. 15 Antimis, 1945, imprimerie pe tafta de mătase naturală, Colecția Catedralei 

Mitropolitane Iași 

 

Buretele (figura 2.16) are forma unei jumătăți de disc, sau de semilună, cu latura mare, 

de obicei, de 6-9 cm și raza mică de 3-5 cm [9,25]. 

 
Figura 2.16 Buretele așezat pe Sf. Antimis 

 

CAPITOLUL 3 

 

STUDIUL MOTIVELOR DECORATIVE FOLOSITE LA REALIZAREA 

OBIECTELOR TEXTILE DE UZ LITURGIC 
 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate studii privind evoluția istorică a motivelor 

decorative în diverse arii geografice și culturale, analize efectuate în vederea caracterizării 

cromatice și semantice a motivelor decorative și inventarierea simbolisticii, pentru țesăturile cu 

destinație liturgică.  
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3.1. ȚESĂTURI DE SORGINTE SACERDOTALĂ PENTRU VESTIMENTAȚIE. 

ȚESĂTURILE SOGDIAN 

 
3.2. RELAȚIA SEMNIFICANT ȘI SEMNIFICAT LA MOTIVELE DECORATIVE 

LITURGICE ȘI SEMANTICA CULORII  

 

3.3. SEMNIFICAȚII ALE SIMBOLISTICEI CROMATICE  

 
3.4. SIMBOLISTICA MOTIVELOR DECORATIVE  

   

 Motivele și decorațiunile creștine de pe obiectele textile de uz liturgic sunt multiple 

și cu semnificații diverse (fig. 3.1).  

    
(a)                                                       (b)     

   
(b)                                                     (d) 

    
(e)                                                                      (f)  

   
(g)                                                                          (h) 

Figura  3.1 Module decorative pe suport de țesături cu destinație liturgică, 

evidențiind simbolistic: (a) coroana lui David; (b) cerbul; (c) îngerul; (d) serafimul; (e) 

vulturul bicefal; (f) vița de vie; (g) porumbelul Duhului Sfânt și spicului de grâu; (h) trei 

trandafiri nedespărțiți ca imagine a Sfintei Treimi. 
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CAPITOLUL 4  
 

CERCETĂRI PRIVIND CARACTERISTICILE DE CONFORT ALE 

MATERIALELOR TEXTILE ȘI STRUCTURILOR VESTIMENTARE 

DESTINATE UZULUI LITURGIC (SERVICIULUI DIVIN) 
 

4.1 CERINŢE, FUNCȚII ȘI CARACTERISTICI IMPUSE STRUCTURILOR 

VESTIMENTARE DESTINATE UZULUI LITURGIC 

 

Consumatorul (în cazul de față, preotul) constituie o entitate extrem de complexă şi 

dinamică, iar cerinţele pe care acesta le solicită îmbrăcămintei pentru desfășurarea serviciului 

divin, sunt diverse. Din această cauză aceste cerințe s-au sistematizat conform figurei 4.1 [38]. 

 

4.2 STABILIREA PRODUSELOR CARE COMPUN STRUCTURA 

VESTIMENTARĂ LITURGICĂ 

 
În componenta structurii vestimentare destinate uzului liturgic se includ: lenjeria (L), 

cămașa (C), dulama (D), stiharul (S) și felonul (F). 

 

4.3 ALEGEREA MATERIALELOR TEXTILE PENTRU REALIZAREA  

PRODUSELOR CARE COMPUN STRUCTURA VESTIMENTARĂ LITURGICĂ 

 
Pentru produsele mai sus menționate s-au ales 14 materiale textile realizate atât din fibre 

naturale (bumbac, in, mătase naturală) cât și din fibre sintetice (PES, PNA) (tabelul 4.2).  

 

4.4 CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND CARACTERISTICILE DE 

CONFORT TERMOFIZIOLOGIC 

 
4.4.1. Stabilirea caracteristicilor de confort termofiziologic și a condițiitor de 

experimentare  

Experimentările au fost realizate în condiții statice de laborator cu umiditate relativă 

φ=63% și temperatură t= 18,7 oC, viteza de deplasare a curenților de aer v=0.1 m/s. 

Determinările s-au făcut în laboratorul de Confortul și funcțiile produselor vestimentare și 

piele, din cadrul facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. 
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Tabelul 4.2 Codificarea și caracterizarea materialelor textile  

Nr. 

crt. 
Material textil/destinație 

Cod 

material 

 textil 

Compoziție fibroasă 

 

Grosimea 

δ 

[mm] 

Masa unității de 

suprafață 

M [g/m2] 
1 Lenjerie din tricot în structură 

glat 
L bbc 100% 0,61 135 

2 Cămasă din țesătură cu 

legătură pânză 
C bbc 100% 0,36 112,4 

3 Dulamă din țesătură cu 

legătură pânză față și ajur 

spate 

D 50%bbc + 50%in 0,42 202,5 

4 Stihar din țesătură cu legătură 

pânză 
S1 bbc 100% 0,20 127,5 

5 Stihar din țesătură cu legătură 

pânză față și ajur spate 
S2 50%bbc + 50%in 0,42 202,5 

6 Stihar din țesătură tip jacard și 

efect damasc 
S3 100% mătase naturală 0,32 150,0 

7 Stihar din țesătură cu legatură 

atlas 
S4 100% PNA 0,15 100 

8 Stihar din țesătură cu legatură 

pânză 
S5 100% vâscoză 0,09 87,5 

9 Stihar din țesătură cu legatură 

pânză 
S6 100% in 0,27 182,5 

10 Stihar din țesătură cu legatură 

atlas 
S7 100% PES 0,13 100,0 

11 Felon din țesătură tip jacard cu 

efect de damasc 
F1 100% PES 0,65 202,5 

12 Felon din țesătură tip jacard 
F2 

100% PES și fir de 

Lame 
0,70 250,0 

13 Felon din țesătură tip jacard cu 

efect damasc 
F3 100% mătase naturală 0,32 150,0 

14 Felon din țesătură cu legatură 

pânză 
F4 100% lână 0,74 252,5 
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    4.4.2 Rezultate experimentale și interpretări pentru materialele textile de uz 

liturgic 

 
Rezultatele experimentărilor pentru caracteristicile de confort termofiziologic 

corespunzătoare materialelor textile (tabelul 4.2) selectate pentru componentele vestimentare 

liturgice sunt prezentate în tabelul 4.3. 

 

Datele prezentate în tabelul 4.3 sunt reprezentate grafic sub formă de histograme, în 

scopul analizei comparative. 

Astfel, pentru materialele destinate realizării stiharului se remarcă în baza valorilor 

din tabelul 4.3 precum și din histograma din fig 4.2 că materialul pentru stihar S7 (țesătură cu 

legătură atlas, 100% PES), prezintă cea mai bună permeabilitate la vapori, deoarece valoarea 

rezistenței la trecerea  vaporilor are valoarea cea mai mică de 0,00460 [mm m2 h/g ], ceea ce 

implică cantitate mare de vapori ce trece prin unitatea de suprafață și unitate de timp, µ=27,675 

g/m2 h. Aceste valori pot fi explicate prin faptul că valoarea grosimii este mică δ=0,13 [mm] 

iar porozitatea are valoare mare Pz=31,52 [%]. 

 
Figura 4.2  

Histograma valorilor rezistenței la trecerea vaporilor 

 

Din grupa materialelor destinate realizării felonului se remarcă în baza valorilor din 

tabelul 4.3 și a reprezentării grafice din figura 4.2 , faptul că materialele  F2 (100 %PES cu fir 

de lame) și F3 (100% mătase naturală) au cea mai bună comportare la transferul de vapori, 

deoarece prezintă cele mai mici valori a rezistenței Rv[mm m2 h/g]. De menționat este faptul 

că materialul F3 are cea mai mică grosime din această grupă. 

        În baza valorilor din tabelul 4.3 specifice transferului de aer precum și din reprezentarea 

grafică a acestora din figura 4.3, se poate specifica faptul că materialul F3 (100% mătase 

naturală) și F4(100% lână) se comportă cel mai bine la trecerea aerului, deoarece au valorile 
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cele mai mici pentru rezistența la trecerea aerului. Dintre aceste două materiale, dar și din 

întreaga grupă de materiale pentru felon, grosimea cea mai mică o are materialul F3 cu δ=0.32 

mm. 

 
Figura 4.3 Histograma valorilor rezistenței la trecerea aerului 

 

Din grupa materialelor pentru stihar, se remarcă materialul S5, cu valoarea pentru Rpa 

de 0,000815 mm m2 h/Kg și cu cea mai mică grosime δ=0,9 mm.  

În ceea ce priveștre transferul termic, se poate spune că materialele S5 și S7 se 

comportă cel mai bine la trecerea căldurii deoarece prezintă cele mai mici valori ale rezistenței 

termice (figura 4.4). 

 

 
Figura 4.4 

 Histograma valorilor rezistențelor la trecerea căldurii 

 

Din grupa materialelor pentru felon se recomandă din punct de vedere termic, 

materialele F4 și F3 cu cele mai mici valori pentru rezistența termică, de 0,00294[m2 h oC/Kcal] 

și 0,0120 [m2 h oC/Kcal] ceea ce presupune un transfer termic bun  (figura 4.4). 

Valorile celor trei caracteristici principale de confort termofiziologic, Rv, Rt și Rpa s-

au reprezentat grafic sub formă de histogramă (figura 4.5). 
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Figura 4.5 

Histograma valorilor principalelor caracteristici de confort 

 

Din analiza histogramei din figura 4.5 se observă că rolul determinant îl au rezistențele 

la trecerea vaporilor Rv și la trecerea aerului Rpa. Acest lucru se explică prin aceea că transferul 

de aer se regăsește atât în transferul de vapori cât și în cel de căldură.  

Valorile celor trei caracteristici de confort termofiziologic Rt, Rpa, Rv sunt prezentate 

sub formă de histograme pentru cele patru tipuri de materiale destinate felonului (figura 4.6), și 

respectiv, pentru cele șapte tipuri de materiale destinate stiharului (figura 4.7).  

Din analiza comparativă a proprietăților materialelor pentru felon (figura 4.6) se observă 

că la  materialele F1, F2 și F3 există un echilibru între transferul de vapori și cel termic, în timp 

ce la materialul F4 rezistența la vapori este de 2 ori mai mare ca la celelalte, iar rezistența 

termică este nesemnificativă.  

La materialul F4 (100% lână) există un dezechilibru evident între transferul de vapori și 

cel termic, care poate fi explicat prin faptul că valoarea mare a rezistenței la trecerea vaporilor 

Rv =0,0686 (mm m2h/g) este influențată de compoziția fibroasă a lânii, despre care se știe că 

este puternic higroscopică.  

Figura 4.6  

Histograma valorilor rezistențelor Rv, Rpa și Rt pentru materiale pentru felon 
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Din analiza comparativă a proprietăților materialelor pentru stihar (figura 4.7) se 

observă că la materialele S1, S2, S4, S5, S6, S7 există un echilibru între transferul de vapori și 

cel termic, în timp ce la materialul S3 rezistența la vapori este de două ori mai mare iar rezistența 

termică este nesemnificativă.  

Dezechilibrul dintre tranferul termic și cel de vapori care se observă la materialul S3 

(mătase 100%) se explică prin valoarea mică a porozității Pz=31,07 % însemnând compactitate 

mare, ceea ce va reduce transferul de vapori. În același timp prin faptul că materialul S3 are 

grosime mică de 0,32 mm va permite transferul termic. 

 Materialele pentru lenjerie și cămașă au valorile cele mai mici pentru rezistența la 

trecerea vaporilor și la trecerea căldurii. Acest lucru este ca o confirmare a corectitudinii  

alegerii destinației și a  domeniului de utilizare. 

Din analiza valorilor obținute pentru porozitate (tabelul 4.3, figura 4.8) se observă că 

cea mai mare valoare a porozității o are tricotul pentru lenjerie, de 74,32%. Această valoare se 

explică prin faptul că tricotul ( în structură glat) este un corp capilar poros care datorită prezenței 

ochiurilor înglobează în structura sa o mare cantitate de aer. Dar, după cum se observă din 

tabelul 4.3, acest tricot prezintă și o valoare mare a grosimii δ=0,61 mm și masa specifică de 

135 g/m2. 

 
Figura 4.7 

Histograma valorilor rezistențelor Rv, Rpa și Rt pentru materiale pentru stihar 

 

Din grupa materialelor pentru stihar, se remarcă materialul S2 (țesătură cu legătură 

pânză pe partea din față și ajur, pe partea de spate, 50% urzică + 50% in). 

Din toate cele 4 materiale pentru felon , trei dintre ele (F1, F2 și F4) prezintă valori mari 

pentru porozitate, de 67, 5% -felonul F1, 63,07 % felonul F2 și 64,30 % felonul F4. 
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Figura 4.8 

Histograma valorilor porozității pentru cele 14 materiale a variantelor de structuri 

vestimentare 

 

4.4.3. Rezultate experimentale și interpretări pentru structuri vestimentare de uz 

liturgic 

 

Cu cele 14 materiale textile cercetate experimental (tabelul 4.2) din care se propune 

realizarea a 5 tipuri de produse de îmbrăcăminte liturgică, s-au obținut 28 de variante de 

structuri vestimentare (tabelul 4.4).  

Din analiza valorilor grosimii variantelor structurale prezentate în tabelul 4.4 și 

reprezentate grafic comparativ în figura 4.9 se constată că cea mai mică valoare a grosimii de 

1,92 mm s-a obținut pentru varianta 19 compusă din LCDS5F3, iar cea mai mare valoare a 

grosimii de 2,67 mm, s-a obținut pentru varianta 23, compusă din LCDS2F4. 

Se observă că cel mai puțin recomandate pentru destinația aleasă (veșminte liturgice) 

sunt structurile cu F3, care prezintă cele mai mari valori ale indicelui global de confort și ale 

diferenței față de acesta.  

Din figura 4.10 și din tabelul 4.5 se remarcă faptul că varianta a 4-a, constituită din 

LCDS4F1, are indicele global cel mai bun, de 299.7758. Asta înseamnă că diferența Δ=Ig etalon-

Ig calculat are valoarea cea mai mică (tabelul 4.5, figura 4.11).  

 

 
Figura 4.11 

Histograma valorilor Δ=Ig etalon-Ig calculat 
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De asemenea înseamnă că alegerea materialelor și dispunerea lor ca straturi în această 

structură vestimentară LCDS4F1, este cea mai buna din punct de vedere a celor trei 

caracteristici principale de confort termofiziologic. Prin urmare se poate afirma că  această 

structură răspunde cel mai bine cerințelor impuse de destinația acesteia.  

Materialul F1 (100% PES) are o porozitate mare Pz=67.65% ceea ce îi conferă 

comportare bună la tranferul de aer, vapori și căldură. 

Materialul S4 (100% PNA) se remarcă printr-o grosime foarte mică (0.15 mm) în 

comparație cu celelalte materiale, ceea ce contribuie la funcționalitatea înaltă la tranfer de 

umiditate, aer și căldură. 

Se poate concluziona că folosind o structură vestimentară constituită din lenjerie (L), 

camașă (C) și dulamă (D) pe bază de materiale textile din fire naturale precum și din stihar (S) 

si felon (F) pe bază de materiale din fire sintetice (PES, PNA) se reușește obținerea unei 

funcționalități optime, în concordanță cu cerințele, funcțiile și caracteristicile produselor. 

De asemenea se creează un parteneriat funcțional între cele două mari categorii de 

materii prime.   

Cel mai puțin recomandate sunt structurile care au în componență felonul F2, și  în 

special varianta 10, care are un indice global Ig depășit cu 111.4299 față de valoarea 

ansamblului vestimentar etalon. 

 

4.5 CERCETĂRI EXPERIMENTALE PENTRU EVALUAREA CONFORTULUI 

SENZORIAL 

 
Confortul senzorial poate fi evaluat atât în în mod subiectiv (prin senzații) cât și mod 

obiectiv (prin tușeu). 

 

4.5.1 Experimentări pentru evaluarea subiectivă a confortului sensorial 

 
Senzaţiile percepute acoperă o gamă foarte largă, iar terminologia folosită pentru a le 

descrie este de asemenea bogată şi de multe ori confuză, imprecisă. 

 Pentru materialele analizate în cadrul acestei lucrări pentru evaluarea confortului 

senzorial s-a ales metoda subiectivă prin pipăire și metoda lui Martin [113]. 

Pentru cele 14 materiale textile analizate și cercetate în cadrul acestei lucrări ( tabelul 

4.2 ) s-au obținut în urma aplicării metodei lui Martin, rezultatele centralizate în tabelul 4.7. 
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Cu  notele obținute și prezentate în tabelul 4.7 s-a realizat histograma din fig 4.13 iar cu 

valorile termenului zi s-a realizat scala senzațiilor 4.14.     

 
Figura 4.13 

Histograma notelor ai 

 

 
Figura 4.14 

Scala senzațiilor obținută după metoda lui Martin 

 

Din analiza figurii 4.14 se constată că materialele L, C, D, F1, F4,S2, S7 și S5 sunt 

poziționate pe scala senzațiilor în prima jumătate a acesteia. Acest lucru evidențiază faptul că 

lenjeria, camașa și dulama au fost alese bine ca și destinație, deoarece oferă senzații plăcute la 

contactul cu pielea. 

Acest aspect este reliefat și prin reprezentarea grafică din fig 4.13, din care se observă 

că aceste materiale L, D, C, au obținut note mai apropiate de 0 decât alte materiale analizate. 

 

4.5.2 Experimentări pentru evaluarea obiectivă a confortului senzorial 

 
 Proprietăţile fizice de contact ale materialelor textile în general, dar în special a acelora 

destinate ca prim strat în îmbrăcăminte, determină starea de confort sau disconfort senzorial. 
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Pentru cele 14 materiale textile analizate în această lucrare s-a ales rigiditatea ca și 

caracteristică ce definește tușeul. 

Metoda folosită este metoda cu Planoflexul [114], iar valorile obținute sunt centralizate 

în tabelul 4.8.Epruvetele au dimensiunea de 18 cm/5cm atât pe direcția urzelii cât și pe direcția 

bătăturii. 

 
Figura 4.15 

Histograma valorilor rigidității totale R 

 

Din figura 4.15 se observă ca materialele pentru lenjerie, cămașă și dulamă au cele mai 

mici valori ale rigidității totale R, ceea ce le recomandă încă odată (și din punct de vedere al 

tușeului) pentru realizarea produselor ce vin în contact direct cu pielea sau sunt în imediata 

vecintate a pielii. 

Pentru celelalte materiale din grupa felon sau stihar, doar materialul F1 nu se pretează 

la realizarea unui felon din cauza valorii mari a rigidității totale, de 18658.16 mg cm. 

 

CAPITOLUL 5  

 
CERCETĂRI PRIVIND PROPRIETĂȚILE ELECTRICE ALE 

ȚESĂTURILOR DESTINATE ARTICOLELOR DE UZ LITURGIC 
 

Studiile și cercetările din cadrul acestui capitol sunt realizate în scopul evidențierii 

proprietăților electrice ale diferitelor tipuri de țesături folosite la confecționarea obiectelor de 

vestimentație de uz liturgic. 
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 5.1 MĂRIMI ELECTRICE DE APRECIERE A PROPRIETĂȚILOR 

ELECTRICE ALE ȚESĂTURILOR 

 

5.2 SPECTROMETRUL DIELECTRIC CONCEPT 40-NOVCONTROL 
 

Testarea proprietăților electrice ale țesăturilor / materialelor destinate uzului liturgic s-a 

efectuat pe spectrometrul dielectric CONCEPT 40 - NOVCONTROL din dotarea ICCMM 

„Petru Poni” din Iași (figura 5.1). 

 
Figura 5.1 

Spectrometru dielectric Concept 40 – Novocontrol 

 

 

5.3 EXPERIMENTĂRI PRIVIND PROPRIETĂȚILE ELECTRICE ALE 
ȚESĂTURILOR / MATERIALELOR DE UZ LITURGIC 

5.3.1 Experimentări pe țesături destinate obiectelor de vestimentație 
 

Într-o primă etapă au fost efectuate experimentări ale proprietăților electrice specifice 

țesăturilor folosite la confecționarea straielor preoțești. Din tabelul 4.2 au fost selectate 5 tipuri 

de țesături: o țesătură pentru dulamă D (50% in +50% bumbac) și 4 țesături pentru stihar S1 

(bumbac 100%, S3 (100% mătase naturală), S4(100% PNA), S5 (100% viscoză). Principalele 

caracteristici structurale ( compoziția fibroasă, grosime), masa, destinația (dulamă, stihar) și 

codificarea țesăturilor sunt prezentate în tabelul 4.2. 

În tabelele 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 se prezintă valorile experimentale pentru țesăturile D, 

S1, S3, S4, S5,corespunzătoare variației frecvenței de la 1 la 106Hz.  

În tabelele 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, se prezintă valorile experimentale pentru cele 5 
țesături corespunzătoare variației temperaturii între (-10oC) și 30 oC.  

 
Pe baza valorilor experimentale din tabelele 5.1- 5.10 menționate mai sus au fost 
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întocmite de către aparatul cu testare, graficele de variație a proprietăților electrice 

corespunzătoare, celor cinci tipuri de țesături testate în funcție de frecvență și temperatură. 

Pentru a înlesni interpretarea rezultatelor exeprimentale se procedează la grupararea 

reprezentărilor grafice astfel încât să fie asociate pe aceeași pagină (în aceeași figură), grafice 

ce vizează aceeași proprietate (constantă dielectrică, conductivitate și rezistivitate) în funcție de 

același parametru (frecvență sau temperatură) pentru toate țesăturile testate. 

Ca urmare în funcție de frecvență se constituie graficele din fig 5.2, 5.3 și 5.4 

corespunzătoare pentru constantă dielectrică, conductivitate și rezistivitate. Similar în funcție 

de temperatură în fig 5.5, 5.6 și 5.7 se constituie graficele corespunzătoare pentru constanta 

dielectrică, conductivitate și rezistivitate.  

Analiza rezultatelor pentru proprietățile electrice ale țesăturilor se face în funcție de 

frecvență, în funcție de temperatură și combinat în funcție de frecvență și temperatură. 
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Figura 5.2 
Graficele de variație a constantei dielectrice funcție de frecvență pentru materialele dulamă 

D, stihar S1, S3, S4, S5 
 

Din analiza graficelor din figura 5.2 se constată că la materialele analizate D (50% in +50% 

bumbac) și  S1 (100% bumbac) , constanta dielectrică descrește odată cu creșterea frecvenței, 

datorită higroscopicității mari cauzată de structura cristalină a bumbacului și a inului. La 

materialele S3 (100% mătase naturală) și S4 (100%PNA), curba dependenței dintre constanta 

dielectrică și frecvență tinde spre o linie orizontală. Acest lucru indică faptul că valoarea 

constantei dielectrice nu se modifică semnificativ odată cu creșterea frecvenței. La materialul  

S5 (100 vâscoză)  constanta dielectrică descrește cu frecvența foarte puțin. 
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Figura 5.3 
Graficele de variație a conductivității electrice funcție de frecvență pentru materialele 

dulamă D, stihar S1, S3, S4, S5 
 

Din figura 5.3 reiese că între mărimea frecvenței și conductivitate există o relație de 

directă proporționalitate., dependența dintre cele două mărimi tinde spre liniaritate la toate cele 

5 materiale. Variația conductivității electrice cu frecvența pentru  materialul S1  este cea mai 

mare. Urmează materialul pentru dulamă D, S3, S5 și S4.  

Analiza graficelor din figura 5.4 conduce la afirmația conform căreia între rezistivitate 

și frecvență există o relație de inversă proporționalitate evidentă pentru toate materialele 

analizate.  
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Figura 5.4 
Graficele de variație a rezistivității funcție de frecvență pentru materialele dulamă D, stihar 

S1, S3, S4, S5 
 

Variația rezistivității electrice cu frecvența descrește invers proporțional cel mai evident 

la materialul S1.Deci materialul S1 este cel mai puțin rezistiv, urmat fiind de materialul pentru 

dulamă D. Cu rezistivități mai mari și ușor egale între ele sunt materialele S3, S4, S5. 

Materialele cu rezistivitatea cea mai mică S1 și D sunt recomandate ca straturi 

intermediare în structura vestimentară liturgică deoarece se încarcă foarte puțin electrostatic. 

Materialele S3, S4 S5, sunt mai puțin recomandate deoarece favorizează apariția fenomenului 

de încărcare electrostatică. De asemenea se observă că la materialele dulamă D și stihar S1, 

această relație capătă aspect de curbă, spre deosebire de materialele S3, S4 și S5 la care se 

observă că legătura dintre mărimile fizice reprezentate grafic tinde spre liniaritate. 
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Figura 5.5 Graficele de variație a constantei dielectrice funcție de temperatură pentru 
materialele dulamă D, stihar S1, S3, S4, S5 

 

Temperatura ca factor de influență a constantei dielectrice (figura 5.5), indică o relație 

de directă proporționalitate.. La materialul S5 se constată că valoarea constantei dielectrice 

tinde să se mențină constantă odată cu depășirea valorii de 30 oC. Variația constantei dielectrice 

în raport cu temperatura crește pentru toate cele 5 tipuri de materiale testate. Se constată pentru 

S1 și D, o creștere accentuată a acestei variații în timp ce la S3, S4 și S5 variația este mai lentă. 
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Figura 5.6 Graficele de variație a conductivității funcție de temperatură prntru materialele 

stihar S1, S3, S4, S5 

 

Din figura 5.6 reiese că valoarea conductivității la temperatură mai mare de 30 o C tinde 

să rămână constantă. Pentru toate materialele (D, S1, S3, S4, S5) valoarea conductivității este 

în creștere cu temperatura. Materialul S1 are valoarea cea mai mare a conductivității electrice 

și împreună cu materialul S4 se recomandă pentru utilizarea în confecționarea de structuri 

vestimentare liturgice. 
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Figura 5.7 Graficele de variație a rezistivității funcție de temperatură pentru materialele 
dulamă D, stihar S1, S3, S4, S5 

 

Figura 5.7 indică faptul că temperatura influențează mai mult valoarea rezistivității la 

materialele pentru dulamă D și stihar S1, într-o manieră de inversă proporționalitate. 

Materialele D și S1 se recomandă pentru straturi intermediare în structuri vestimentare.  

La toate materialele se constată că între conductivitate și temperatură există o 

dependență de inversă proporționalitate. 
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5.3.2 Experimentări pe țesături destinate confecționării antimisului  

 

Experimentările privind proprietățile electrice au fost continuate și extinse pentru 

țesături destinate confecționării antimiselor. În acest scop au fost selectate 8 tipuri de țesături 

(figura 5.8) ale căror caracteristici structurale sunt prezentate în tabelul 5.11. 

 

 
Figura 5.8   

Forma și aspectul epruvetelor 
 
 

După testarea pe spectrometru dielectric s-au obținut rezultatele aferente proprietăților 

electrice corespunzătoare celor 8 tipuri de țesături ce sunt prezentate în tabelul 5.12. 

Tabelul 5.11 Caracteristici structurale pentru cele 8 materiale  
Nr. Proba Compoziție fibroasă Grosimea g[mm] Masa unităţii de 

suprafaţă M[g/m2] 

1 MN Mătase naturală 100% 0,32 150,0 

2 IN1 In 100% 0,43 201,5 

3 IN2 In 100% 0,20 130,5 

4 PES poliester 100 % 0,15 100,0 

5 PA Poliamidă 100% 0,09 87,5 

6 B+PES Bumbac 65%+35%poliester 0,27 182,5 

7 L Lână 100 % 0,13 100,0 

8 B Bumbac 100% 0,65 202,5 
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In baza valorilor din tabelul 5.12 s-au realizat histogramele din figurile 5.9, 5.10, 5.11, 

5.12 în scopul analizei comparative a proprietăților electrice  a țesăturilor testate. 

 

 
Figura 5.9 

Histograma valorilor medii ale constantei dielectrice 

 

Figura 5.10 
Histograma valorilor medii ale conductivității 
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Figura 5.11  
Histograma valorilor medii ale rezistivității 

 

Figura 5.12 
Histograma valorilor medii ale factorului de pierdere ε” 

 

Analizând valorile experimentale ale constantei dielectrice din figura 5.9 se constată  că 

țesăturile din tercot, in, in mercerizat și bumbac au valori mai mari față de țesăturile de mătase 

naturală, lână, poliester și poliamidă ce au valori neglijabile recomandându-se ca foarte buni 

izolatori. Corpurile izolatoare, în anumite condiții date, favorizează apariția electricității statice. 

Pe suprafața lor aderă și se lipesc particule de murdărie, praf, bucățele de hârtie, firimituri de 

pâine uscată sau umezită. 

De regulă, aceste materiale fie ca materii prime pentru confecționarea de antimise sau ca 

nețesute pentru confecționarea de bureți liturgici, se recomandă de utilizat cu atenție,  deoarece 

au predispoziție la încărcarea electrostatică. Utilizarea lor face improprie funcționalitatea de 

adunare și strângere a miridelor în totalitate de pe suprafața antimisului și depunerea în potir. 



40 
 

Din punctul de vedere al constantei dielectrice se constată conform histogramei din 

figura 5.9 că țesăturile din IN1 (in mercerizat) și tercot (B+PES) au valori mari 128 respectiv 

132 , fiind urmate de țesăturile din bumbac și in crud cu valori mult diminuate. 

Din punctul de vedere al conductivității electrice se constată conform histogramei din 

figura 5.10 că țesăturile din in mercerizat (IN1) și din tercot (B+PES) au valori mari, de 3·10-

10 [S/cm] respectiv 2·10-10 [S/cm], fiind urmate de țesăturile din bumbac și in crud cu valori 

mult diminuate. Celelalte țesături prezintă valori nesemnificative pentru conductivitatea 

electrică. 

 Din punctul de vedere al rezistivității se constată conform histogramei din figura 5.11 

că țesăturile din PES, MN și L au cel mai mari valori: PES =2 x10-13 [ Ω cm]; L= 7x10-12[ Ω 

cm];MN=6x10-12 [ Ω cm]. 

Din punctul de vedere al factorului de pierdere se constată conform histogramei din 

figura 5.12 că țesăturile din IN1 (in mercerizat) și tercot (B+PES) au valori mari: ε” = 487 

respectiv ε” = 282 fiind urmate de țesăturile din bumbac (B) cu ε” =109 iar celelalte cu valori 

neglijabile. 

Inul mercerizat (IN1) și tercotul (65% bbc + 35% PES) au o valoare mare a 

conductivității, urmată la distanță mare de lână, poliester, poliamidă, ceea ce înseamnă că se 

încarcă foarte greu electrostatic [26]. Se constată că pierd foarte ușor electroni într-un posibil 

transfer de electricitate, în urma atingerii de o altă suprafață textilă, de burete, de firimituri de 

pâine, de mâinile preotului slujitor sau ale diaconului, întrucât lucrul mecanic de extracție de 

electroni din învelișul de suprafață al materialului textil ar putea fi foarte mare. În concluzie 

sunt recomandate ca materiale textile cu destinație liturgică pentru confecționare de antimise. 

Pentru epruvetele testate se are în vedere și comportamenul nenantural al unor epruvete 

cum ar fi mătasea naturală, deoarece în urma unor finisări chimice și tratamente a fost modificat 

comportamentul nativ al mătăsii, care, de regulă, are și valori mai mari ale conductivității decât 

ale inului mercerizat din experimentul prezent. 

Epruvetele testate de poliester, lână, mătase naturală și poliamidă, în ordinea ierarhizării 

valorice, au caracteristici de condensatori (izolatori). Permit cu greu trecerea unui curent 

electric. 

           În urma experimentelor au rezultat grafice ale conductivității, constantei dielectrice  și 

rezistivității în raport cu frecvența curentului alternativ electrostatic la temperatura mediului 

ambiant pentru patru țesături destinate anntimiselor.   

Diagramele pentru proprietățile electrice pentru cele 4 materiale textile selectate – in 

mercerizat IN1, in crud IN2, mătase MN, tercot B+ PES reprezintă valori înregistrate la 
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frecvență joasă a câmpului electric indus, cercetarea focusându-se pe interacțiunile electrice 

dintre burete și materialul textil. (figura 5.13, 5.14, 5.15).  

  

  

  

Figura 5.13 
 

Grafice de variație a conductivității funcție de frecvență  
 

Conductivitatea (fig.5.13) pentru materialul IN1 are valoarea cea mai mare ceea ce 

reprezintă pierderea foarte ușoară de sarcini electrice și implicit o capacitate mărită de 

îndepărtare a electricității statice. Materialul IN1 se recomandă ca cel mai potrivit material 

pentru confecționarea de antimise.  

Cu o variație similară a conductivității față de proba IN1 și proba B+PES se recomandă 

pentru confecționarea de antimise. Valoarea mică a conductivității pentru proba MN se 

datorează tratamentelor de finisare chimică, care au diminuat semnificativ calitatea mătăsii 

naturale de foarte bun conductor. 

 

IN1 IN2 

B+PES MN 
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Figura 5.14 
Grafice de variație a constantei dielectrice funcție de frecvență 

 

Valoarea foarte mare a constantei dielectrice (fig.5.14) pentru proba IN1 reprezintă 

capacitatea mărită a materialului de a se opune la polarizarea cu electricitate statică. Se 

recomandă  ca fiind cel mai bun din acest punct de vedere pentru confecționarea de antimise. 

De asemenea, variația similară a constantei dielectrice pentru proba B+PES față de a 

probei IN1, recomandă și acest material pentru confecționarea de antimise. 

Valoarea mică a rezistivității (fig.5.15) pentru IN1 și B+PES recomandă aceste meteriale 

pentru antimise, în timp ce valorile mai mari ale rezistivității pentru mătase naturală MN și in 

mercerizat IN2 plasează aceste țesături pe poziții inferioare.  

 

 

IN2 IN1 

                                    B+PES                MN 
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Figura 5.15 
Graficele de variație ale rezistivității funcție de frecvență 

 

În concluzie țesăturile din  in crud IN1 și de B+PES sunt recomandate realizării de 

antimise deoarece prezintă valorile cele mai mici pentru rezistivitate și se încarcă cel mai puțin 

cu electricitate statică, adică nu au capacitatea de a reține sarcini electrice. 

5.3.3 Experimentări privind proprietățile electrice ale buretelui liturgic  

Între suprafața materialului textil al antimisului și buretele care strânge miridele sau 

firimiturile din prescurile folosite la slujba euharistică, se poate ivi o atracție reciprocă a 

sarcinilor electrice sau o respingere, în funcție de compoziția fibroasă și structura fiecărui 

material în parte. Miridele, de asemenea, pot fi atrase de suprafața textilă sau de burete ceea ce 

evidențiază o atracție prin influență.  Corpul de frecare, buretele, trebuie să nu favorizeze 

încărcarea electrostatică, fenomen care ar periclita adunarea în mod corespunzător a miridelor 

de pe suprafața antimisului și depunerea lor în potir. 

Pentru îndeplinirea în bune condiții a rolului funcțional al acestor obiecte liturgice de lucru, 

se are în vedere studiul proprietăților electrice corespunzătoare ale materialelor din care sunt 

constituite. 

Studiul proprietăților electrice a fost realizat pe un set de 3 probe de burete: natural (BN), 

               B+PES MN 

              IN1   IN2 
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artificial (BA) și compozit (BC). Experimentările s-au realizat pe Spectrometrul dielectric 

pentru o frecvență a câmpului electric de 1 Hz, iar rezultatele testelor se prezintă în tabelul 5.13.  

Pe baza valorilor din tabel au fost constituite histogramele din figura 5.16 pentru constanta 

dielectrică, factorul de pierderi, conductivitate și rezistivitate. 

 

  
  

  
Figura 5.16 

Histogramele valorilor constantei dielectrice, a factorului de pierdere, a conductivității și a 
rezistivității 

 

Analiza histogramelor din figura 5.16 permite formularea unor interpretări comparative 

din punctul de vedere a proprietăților electrice. 

Buretele natural de mare are valoarea constantei dielectrice cea mai mare, în raport cu 

celelalte două valori – ale buretelui artificial, respectiv ale celui compozit. Buretele natural 

favorizează mai puțin încărcarea electrostatică, urmând pe aceeași scară buretele compozit și 

apoi cel artificial. A nu se favoriza fenomenul de electricitate statică, înseamnă că ar fi nevoie 

de un lucru mecanic de extracție a electronilor din suprafața de material de contact cu a unui 

altui material foarte mare, ceea ce ar duce la un consum mare de energie, și acest fapt nu este 

posibil. 

Buretele artificial (BA) are factorul de pierdere cel mai mic, urmat de buretele compozit 

(BC) și buretele natural (BN). Pentru studiul prezent, acest lucru ar fi relevant atunci când am 

cunoaște modul cum migrează curenții electrostatici între materialele care vin în contact 

(suprafețele celor nouă chenare ale antimisului, care se împăturește și se despăturește, buretele 

care strânge miridele și miridele). Acest fapt ar fi posibil de analizat numai în laborator și într-
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o atmosferă standard. Dar, este verosimilă valoarea pentru destinația tehnică atunci când s-ar 

urmări funcția de condensator pentru materialele aflate în discuție. 

Cu cât un corp fizic sau un material textil are valoarea conductivității electrice mai mare, 

adică este mai conductiv, circulă mai ușor sarcinile electrice, se încarcă mai greu electrostatic. 

În consecință, buretele natural este mai conductor și favorizează mișcarea sarcinilor electrice, 

pe când ceilalți doi bureți, cu valori mai mici (BC și BA) sunt materiale mai puțin izolatoare, 

țin sarcinile electrice legate, nu permit mișcarea electronilor și conduc la încărcarea 

electrostatică. 

În orientarea valorică a rezitivității, buretele artificial este pe primul loc, urmat de 

buretele compozit și natural. O caracteristică principală a primului material (BA) este 

capacitatea mărită de a se opune sarcinilor electrice. Un material izolator are rezistivitate mare, 

și în consecință, conductivitate mică, acest fapt ducând la o ușurință a apariției fenomenului de 

electricitate statică. 

În concluzie se recomandă buretele natural (BN), urmat de buretele artificial (BA) și 

buretele compozit (BC). 

Tododată, spectrometrul dielectric CONCEPT 40 – NOVCONTROL a generat graficele 

de variație a conductivității, a constantei dielectrice și a rezistivității în funcție de frecvență 

(Hz), care sunt prezentate în figurile 5.17, 5.18, 5.19. 

 

  

 

Figura 5.17 

Graficele de variație ale conductivității electrice funcție de frecvență 
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Aprecierile comparative pentru cei trei bureți cu referire la mărimile electrice analizate 

(conductivitate, rezistivitate, constantă dielectrică) se coroborează cu histogramele din fugura 

5.16.   

Valoarea mare a conductivității electrice (figura 5.17) recomandă buretele natural (BN) 

ca cel mai bun, după care se plasează buretele compozit (BC) și ultimul buretele artificial (BA). 

Cu cât un material textil țesut (țesătură) sau nețesut (burete) este mai conductiv cu atât pierde 

mai ușor sarcinile electrice și nereținând aceste sarcini se încarcă cel mai greu electrostatic.  

Rezistivitatea este inversul conductivității electrice. Cu cât un material este mai 

conductiv cu atât este mai puțin rezistiv. Deoarece este mai puțin rezistiv încărcarea 

electrostatică, reținerea de scarcini electrice este aproape neglijabilă. În figura 5.19 rezistivitatea 

cea mai mare o are buretele artificial BA, urmat de BC și ultimul BN.  

  

 

 
Figura 5.18  

Graficele de variație ale constantei dielectrice funcție de frecvență 
 
 

Valoarea mare a constantei dielectrice (figura 5.18) pentru buretele natural BN urmat 

de BC și apoi de BA recomandă ca materie primă pentru buretele liturgic buretele natural de 

mare urmat de buretele compozit, neîncărcându-se cu electricitate statică.  
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Figura 5.19 

Graficele de variație ale rezistivității dielectrice funcție de frecvență 
 

 

Pe o scară a tensiunilor electrostatice, la umiditatea relativă a aerului, φ=65%±5%, 

temp.=20°C±2%, presiuna atmosferică p=760mmHg și durată de climatizare de 24 de ore, s-a 

constatat că mătasea naturală și buretele natural au semnul pozitiv (+) al sarcinii electrice de 

suprafață. Aceste corpuri de material, atunci când sunt în contact au șanse mari să nu se încarce 

electrostatic dacă sunt manipulate corespunzător. 
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CAPITOLUL 6 

 
CONCLUZII GENERALE ȘI CONTRIBUȚII PROPRII 

 

6.1 CONCLUZII GENERALE 
 
 

Lucrarea cu titlul CERCETĂRI PRIVIND STRUCTURA ȘI PROPRIETĂȚILE 

ȚESĂTURILOR DESTINATE ARTICOLELOR DE UZ LITURGIC are un pronunțat 

caracter multi și interdisciplinar, din care derivă necesitatea, noutatea și originalitatea abordării. 

Obiectivul general a cercetării a constat în identificarea caracteristicilor structurale și 

a proprietăților țesăturilor care influențiază funcționalitatea articolelor textile de uz liturgic 

confecționate din acestea. De aici au derivat o serie de obiective specifice privind:  

-studierea literaturii de specialitate pentru evidențierea stadiului actual al 

cercetărilor în domeniul țesăturilor de uz liturgic. În vederea sistematizării obiectelor 

textile de uz liturgic și a motivelor decorative folosite la împodobirea anumitor obiecte cu 

funcțiuni speciale în cult, s-au efectuat studii de inventariere și diseminare. 

-cercetări și experimentări ale caracteristicilor de confort termofiziologic și 

senzorial ale țesăturilor destinate structurilor vestimentare de uz liturgic. 

-cercetări și experimentări privind proprietățile electrice ale țesăturilor destinate 

articolelor de uz liturgic; 

-cercetări privind proprietățile obiectelor de adorație: antimisul și buretele 

liturgic. 

Tema prezintă importanță pentru întreaga lume ortodoxă, atât pe plan național cât și 

internațional prin principalele activități de cercetare efectuate și sinteza rezultatelor obținute. 

Categoriile de produse studiate, proprietățile acestora, metodele folosite reprezintă o premieră 

mondială și un pionierat în selectarea celor mai bune materiale textile pentru confecționarea de 

obiecte liturgice. 

Originalitatea temei constă în realizarea de studii privind aprecierea structurilor 

vestimentare destinate slujirii cultice și cercetări originale cu privire la proprietățile 

electrostatice ale suprafeței antimisului și anumitor tipuri de bureți în slujirea euharistică. Au 

fost realizate cercetări privind aprecierea funcționalității diferitelor categorii de materiale 

destinate confecționării de articole de uz liturgic. 
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Teza aduce contribuții inovative în dezvoltarea cunoștințelor în domeniul materialelor 

textile folosite pentru articole liturgice, în sistematizarea acestora și în special în aprecierea 

valorilor funcționale ale țesăturilor selectate pentru cercetare. 

Justificarea cercetării este susținută de un amplu studiu bibliografic privind stadiul 

actual și tendințele dezvoltării de noi materiale textile cu destinație liturgică (capitolul 1).  

La nivel internațional, tema se încadrează în tendințele Uniunii Europene, care 

orientează preocupările actuale ale textiliștilor spre revenirea la vechile meșteșuguri și la 

obținerea pe scară largă de țesături din materii prime naturale (din in, bumbac, mătase naturală) 

în scopul creării unei industrii textile sustenabile și în scopul aplicării principiilor de bază ale 

economiei circulare. 

Pe baza informațiilor preluate din literatura de specialitate și a analizei faptice, a 

inventarului locașurilor de cult se evidențiază prezența și utilizarea unor obiecte textile cu 

funcțiuni bine determinate în cadrul activităților liturgice.  

 

6.2 CONTRIBUȚII PROPRII 
 
 

Analiza de ansamblu a tezei de doctorat cu tema CERCETĂRI PRIVIND 

STRUCTURA ȘI PROPRIETĂȚILE ȚESĂTURILOR DESTINATE ARTICOLELOR DE 

UZ LITURGIC coroborată cu informațiile existente în literatura de specialitate evidențiază o 

serie de contribuții proprii ale autorului menite să întregească cunoașterea în domeniul 

țesăturilor de uz liturgic. 

Contribuțiile proprii aduse prin prezenta cercetare au în vedere următoarele aspecte: 

-întocmirea unui studiu bibliografic cu privire la stadiul actual și tendințele 

dezvoltării de noi materiale textile cu destinație liturgică; 

-întocmirea unui studiu de sistematizare a obiectelor textile de uz liturgic, cu 

prezentarea în detaliu a particularităților structurale de prezentare, utilitate și tipurile de 

materii prime necesare pentru fiecare componentă în parte; 

-întocmirea unui studiu privind motivele decorative folosite la realizarea obiectelor 

textile de uz liturgic și a simbolisticii acestora; 

-identificarea proprietăților funcționale ale obiectelor textile folosite în cultul 

ortodox; 

-dezvoltarea unei metodologii proprii de studiere a proprietăților termofiziologice 

și senzoriale ale componentelor și anasamblurilor vestimentare specifice săvârșirii 
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serviciului divin; 

-dezvoltarea unei metodologii proprii de evidențiere a proprietăților electrice ale 

țesăturilor destinate vestimentației liturgice și confecționării de antimise; 

-dezvoltarea unei metodologii proprii de studiu a proprietăților electrice ale 

buretelui liturgic; 

-utilizarea programelor Microsoft Excel și Paint în scopul prelucrării și ilustrării 

grafice a datelor experimentale. 

Rezultatele cercetărilor din această teză au fost diseminate prin publicarea de articole în 

reviste de specialitate și comunicarea de lucrări la manifestări științifice naționale și 

internaționale.   

 

Concretizarea rezultatelor teoretice și practice din cercetare  a fost realizată prin 

publicarea a 11 lucrări în reviste de specialitate și volume ale conferințelor/simpozioanelor 

afiliate BDI:  

 

1. Mihai Chirilă, Daniela Fărîmă “Particularități structurale ale vestimentației liturgice  

destinate preoților care slujesc in biserică” , Buletinul AGIR, nr. 3/2018, iulie-septembrie, 

pp. 25-27; cotat B+,  indexat în baza de date Copernicus International, Academic Keys, 

getCITE;   

2. Mihai Chirilă, Ioan Cioară, Mihai Asăndulesa, “Functional Antistatic and Draping 

Properties of The Liturgical Clothing Ensemble”, Buletinul AGIR, nr. 1/2018, ianuarie-

martie, pp. 65-68; ISSN L1224-7928, cotat B+, indexat în baza de date Copernicus 

International, Academic Keys, getCITE;   

3. Mihai Chirilă, Ioan Cioară, Daniela Fărîmă, “Parameters of Thermo-Physiological 

Comfort of The Liturgical Clothing Structure”, Buletinul AGIR, nr. 1/2018, ianuarie-martie, 

pp. 69-73, cotat B+, ISSN L1224-7928, indexat în baza de date Copernicus International, 

Academic Keys, getCITE; 

4. Mihai Chirilă, Ioan Cioară, Mihai Asăndulesa, “Functional Antistatic and Draping 

Properties of The Liturgical Clothing Ensemble”, in vol. Technical Textiles Present and 

Future Symposium 2017, TUIASI; 

5.  Mihai Chirilă, Ioan Cioară, Daniela Fărîmă, “Parameters of Thermo-Physiological 

Comfort of the Liturgical Clothing Structure”, vol. Technical Textiles Present and Future 

Symposium 2017, TUIASI;  
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6. Mihai Chirilă, Ioan Cioară, “The Behaviour of Fabrics Used for Antimis Production to 

Pilling”, vol. International Conference “Innovative solutions for sustainable development 

of textiles and leather industry”, Oradea; 2016;  B+, publication Issued by Publishing House 

of University of Oradea (Editura Universităţii din Oradea), (print) = ISSN 1843 – 813x (cd-

rom) =2068 – 1070 ISSN-l = 1843 – 813x Annals of the University of Oradea, fascicle of 

textiles- leatherwork is indexed in: EBSCO-TEXTILE TECHNOLOGY complete Index 

Copernicus Doaj (directory of opean access journals) ulrich's update - periodicals 

directory of research journal indexing (drji) 

7. Mihai Chirilă, Ioan Cioară, “Contributions to thermo-physiological comfort over clothing 

liturgical assemblies”, 16th Romanian Textiles and Leather Conference - CORTEP; 2016 

8. Mihai Chirilă, Ioan Cioară, „Measurement of Elasticity, Extensibility and Resistance to 

Breakage Performances în Fibrilar Structures of Flax, Hemp and Nettle Fiber During the 

Primary Textile Processing”, în volumul TheXIX-th International Exhibition of Research, 

Innovation and Technological Transfer, Scientific Poster Exhibition, Inventica, 2015;  

9. Mihai Chirilă, Ioan Cioară „Urzica, (urtica dioica) între mit și realitate”, vol. Technical 

Textiles Present and Future, Symopsium 2015, Iasi; 

10. Mihai Chirilă, Ioan Cioară, “Conservarea și valorificarea obiectelor vechi din material 

textil și fire metalice din patrimoniul cultural național”, volumul European Exhibition of 

Creativity and Innovation, Euroinvent 2015, Iasi  

11. Mihai Chirilă, Ioan Cioară, “Nettle fiber (urtica dioica) Between myth and reality” 

Buletinul AGIR n r. 3/2016 iulie-septembrie, pp.19-25, cotat B+, ISSN L1224-7928, 

indexat în baza de date Copernicus International, Academic Keys, getCITE. 

 

Au fost prezentate 8 lucrări la manifestări științifice după cum urmează: 

1. La Simpozionul Textile Tehnice-Prezent și viitor, ediția a-IV- a, 27-28 noiembrie 2015, 

Tex 1. I.C.Ștefănescu, Iași,  a fost prezentată lucrarea “Urzica (urtica dioica) între mit 

și realitate”; 

2.  La European Exhibition of Creativity and Innovation Euroinvent 2015, România, 

Iaşi, „Sala Paşilor Pierduţi” UAIC Gallery, a fost prezentată lucrarea „Measurement of 
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Elasticity, Extensibility and Resistance to Breakage Performances în Fibrilar Structures 

of Flax, Hemp and Nettle Fiber During the Primary Textile Processing”;  

3.  La The XIX-th International Exhibition of Research, Innovation and Technological 

Transfer,  Inventica 2015, Iași, a fost prezentată lucrarea “Conservarea și valorificarea 

obiectelor vechi din material textil și fire metalice din patrimoniul cultural național” ;  

4. La Conference CORTEP 2016, 27-29 octombrie, Iași, a XVI-a ediție, Sala de conferințe 

a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, a fost prezentată lucrarea „Textile design 

product advantages of liturgical clothing with flexible manifestation (instable) and rigid 

form (stable)”;  

5. La International Conference “Innovative solutions for sustainable development of 

textiles and leather industry”, 2016 Oradea, a fost prezentată lucrarea “The Behaviour 

of Fabrics Used for Antimis Production to Pilling” 

6. La Simpozionul Textile Tehnice-Prezent și viitor, ediția a-V- a,  10-11 noiembrie 2017, 

Tex.1 I.C.Ștefănescu, Iași, a fost prezentată lucrarea “Parametrii de confort termo-

fiziologic a îmbrăcămintei liturgice”; 

7. La Simpozionul „Progresul Tehnologic, rezultat al cercetării”, sediul AGIR , 16-31 

mai 2018, București,  a fost prezentată lucrarea „Particularități structurale ale structurii 

vestimentare liturgice pentru slujirea în biserică”; 

8. La Simpozionul „Progresul Tehnologic, rezultat al cercetării”, sediul AGIR , 1-15 

iunie 2019, București, a fost prezentată lucrarea “Particularități ale îmbrăcămintei 

sacerdotale”. 

 

 Totodată se menționează primirea a două medalii de aur pentru participarea la: 

 

 1. Euroinvent 2015, European Exhibition of Creativity and Innovation, Iasi . 

 2. Inventica 2015, The XIX-th International Exhibition of Research, Innovation and 

Technological Transfer, Scientific Poster, Exhibition, Iasi . 

 

 Rezultatele cercetărilor din lucrarea The behavior of fabrics used for antemis 

production to Pilling, au fost semnalate de Dr.Joaquim Carneiro, Editor Department of 

Engineering and Technology al revistei Global journal of research in Engineerig , United 

States, printr-o invitație de colaborare, în iunie 2021. 

 

 Interpretările și rezultatele obținute în lucrare constituie o bază de date cu arhitectură 
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deschisă care fundamentează  cercetări ulterioare și noi direcții de cercetare pentru materiale 

textile cu destinația structuri vestimentare liturgice, antimise și bureți liturgici.  

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
 

4. Bal Kausik, Kothari, V. K., Measurement of dielectric properties of dielectric materials and their applications, 

Indian Journal Of Fibres And Textiles Research, vol. 34, 2009, pp. 191-199. 

5. Ball  Jennifer L., Byzantine Dress: Representations of Secular Dress in Eighth- to Twelfth-Century Painting, 

The English Historical Review, Volume CXXII, Issue 496, April 2007, pp. 519–520. 

9. Braniște Ene, preot prof. dr., Liturgica specială pentru instituțiile teologice,  Ed. Basilica, București, 2016, 

ISBN: 978-606-29-0089-2. 

14. Chirilă Mihai, Cioară Ioan, Fărâmă Daniela, Parameters Of Thermo-Physiological Comfort Of The Liturgical 

Clothing Structure, în vol. Technical Textiles Present And Future Symposium, Book of Abstracts, Iași, 2017, p. 19. 

15. Chirilă Mihai, Cioară Ioan, Fărâmă Daniela, Functional Antistatic And Draping Properties Of The Liturgical 

Clothing Ensemble, în vol. Technical Textiles Present And Future Symposium, Book of Abstracts, Iași, 2017, p. 

19. 

16. Chirilă Mihai, Cioară Ioan, Asăndulesa Mihai,  Functional Antistatic And Draping Properties Of The 

Liturgical Clothing Ensemble, Buletinul AGIR, nr. 1/2018, ianuarie-martie, pp. 65-68, ISSN L1224-7928 

17. Chirilă Mihai, Cioară Ioan, Fărâmă Daniela, Parameters Of Thermo-Physiological Comfort Of The Liturgical 

Clothing Structure, Buletinul AGIR, nr. 1/2018, ianuarie-martie, pp. 69-73, ISSN L1224-7928 

18. Chirilă Mihai, Fărâmă Daniela, Particularități structurale ale vestimentației liturgice  destinate preoților care 

slujesc in biserică, Buletinul AGIR, nr. 3/2018, iulie-septembrie, pp. 25-27,  ISSN L1224-7928 

19. Cioară Ioan, Onofrei Elena, Inginerie generală în textile -pielărie, Ed. Performantica, Iași, 2007, ISBN: 978-

973-730-400-1.  

20. Cioară Ioan, Tehnologii de țesere, vol. I, Ed. Performantica, Iași, 2008, ISBN: 978-973-730-493-3. 

21. Cioară  Lucica, CAD Țesături, Ed. Performantica, Iași, 2013, ISBN: 978-606-685-053- 

22. Cioară Lucica, Cristian Irina, Onofrei, Elena, Caracteristici de structură și proprietăți ale țesăturilor, Ed. 

Performantica, 2004, ISBN: 973-730-029-7. 

23. Cioară Lucica, Cioară Ioan, Toma Doina, Relaţia structură proprietăţi pentru ţesături antistatice, Industria 

Textilă, nr.2, 2010, pp.81-85. 

24. Ciocoiu Mihai, Ciocoiu Mălina, Antoniu Gheorghe, Strategia cercetării, vol. 2,  Ed. Performantica, Iași, 2002, 

ISBN: 973-8075-29-7. 

25. Cireșanu Badea, Tezaurul liturgic al Sfintei Creștine Ortodoxe de Răsărit, tomul II, Tipografia Gutenberg, 

Joseph Gögl S-sori, București, 1911.  

34. Dodu Artistide, Manualul inginerului textilist, vol. 1, Ed. Agir, București, 2002, ISBN: 973-8466-10-5. 

37. Fărîmă Daniela (capitol 1,2,3,4), S. Balan, M. Irovan, I.Tutunaru (capitol 5) ”Confort și performanță în sport”, 

carte, Ed. Performantica, 2007, ISBN 978-973-730-335-6 

38. Fărîmă Daniela "Confortul și funcțiile produselor vestimentare și din piele" –Îndrumar de laborator, publicat, 

Ed. Performantica, ISBN ISBN 978-606-685-497-9 



54 
 

46. Iacob Ioan, Inginerie generală în textile-pielărie, Ed. Performantica, Iași, 2005, ISBN: 973-730-122-6. 

48. Kirsi Laitala, Ingun Grimstad Klepp, Beverley Henry, Does Use Matter? Comparison of Environmental 

Impacts of Clothing Based on Fiber Type, Sustainability 2018, 10, 2524, pp. 1-25. 

49. Lizák Pavol,  Legerskáa Jela, Evaluation of the specific physiological properties for the selected assortment of 

work clothes, Procedia Engineering 136,  2016,  pp. 227 – 232. 

58. Mitu  Stan, Confortul și funcțiile produselor vestimentare, Ed. Gh. Asachi, Iași, 2000, ISBN: 973-8050-10-3. 

63. Neves S.F. Campos, J.B.L.M., Mayor, T.S.,  On the determination of parameters required for numerical studies 

of heat and mass transfer through textiles – Methodologies and experimental procedures, International Journal of 

Heat and Mass Transfer 81, 2015, pp. 272–282. 

113. https://www.tuiasi.ro/uploads/files/teza_de_abilitare_final_D.Farima_.pdf accesat în 12.06.2021. 

115.http://www.tex.tuiasi.ro/biblioteca/carti/CURSURI/Prof.%20Dr.%20Ing.%20Demetra%20Bordeianu/FCP%

20II%20PDF/cap5a.pdf accesat în 12.06.2021  

116.http://www.tex.tuiasi.ro/biblioteca/carti/CURSURI/Prof.%20Dr.%20Ing.%20Augustin%20Muresan/Curs%2

0nr.11.%20Modificarea%20suprafetei%20materialelor%20textile%20prin%20tratamente%20chimice.pdf 

accesat în 12.06.2021.  

117.https://www.researchgate.net/publication/298614503_Electrical_properties_of_Textile_Fabrics accesat în 

12.06.2021 accesat în 12.06.2021  

118.https://sim.utcluj.ro/stm/download/PropMaterialelor/StudiulRezistivitatii.pdf accesat în 12.06.2021. 

 

https://www.tuiasi.ro/uploads/files/teza_de_abilitare_final_D.Farima_.pdf
http://www.tex.tuiasi.ro/biblioteca/carti/CURSURI/Prof.%20Dr.%20Ing.%20Demetra%20Bordeianu/FCP%
http://www.tex.tuiasi.ro/biblioteca/carti/CURSURI/Prof.%20Dr.%20Ing.%20Augustin%20Muresan/Curs%2
https://www.researchgate.net/publication/298614503_Electrical_properties_of_Textile_Fabrics
https://sim.utcluj.ro/stm/download/PropMaterialelor/StudiulRezistivitatii.pdf

