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CONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA ȚESĂTURILOR 3D INTERLOCK 
DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ 

 
Rezumat 

În ultimii 10 ani, țesăturile interlock în straturi multiple (structuri compacte cu multiple sisteme de fire 

de urzeală și bătătură întrețesute), realizate cu fire de înaltă performanță (carbon, sticlă, aramidă), au 

fost utilizate pe scară largă ca ranforturi pentru materiale compozite pentru domeniile aeronautică, 

automotive și industria de apărare, datorită proprietăților mecanice superioare, duratei reduse de 

producție a compozitelor și designului flexibil. 

Teza cu titlul “Contribuții la dezvoltarea țesăturilor 3D interlock realizate din fire de înaltă 

performanță” sintetizează principalele rezultate ale autoarei, obținute după conferirea titlului de 

doctor, în domeniul studiului țesăturilor 3D interlock realizate din fire de carbon, sticlă, aramidă, cu 

accent pe următoarele teme de cercetare: 

§ Modelarea geometrică și definiția structurală a țesăturilor 3D interlock. 

§ Influența parametrilor structurali asupra proprietăților mecanice ale țesăturilor 3D interlock 

din fire de înaltă performanță. 

§ Compozite inteligente ranforsate cu țesături 3D interlock și senzori integrați. 

Lucrarea este structurată pe 4 capitole: 

1. Modelarea geometrică și contribuții la definiția structurală a țesăturilor 3D interlock. 

2. Influența parametrilor structurali asupra proprietăților mecanice ale țesăturilor 3D interlock 

din fire de carbon. 

3. Influența parametrilor structurali asupra proprietăților mecanice a țesăturilor 3D interlock din 

fire aramidice. 

4. Compozite inteligente ranforsate cu țesături 3D interlock cu senzori integrați. 

 

Modelarea geometrică și contribuții la definiția structurală a țesăturilor 3D interlock: 

Sunt prezentate două noi modele geometrice pentru variantele de țesături 3D interlock 

“ortogonal/strat-cu-strat” și “oblic/strat-cu-strat” și contribuțiile la o nouă definiție structurală pentru 

țesăturile 3D interlock. Modelele geometrice propuse au la bază elemente din teoria lui Pierce pentru 

țesături 2D adaptată pentru structuri 3D interlock. În funcție de parametrii structurali specifici 

țesăturilor 3D interlock, cum ar fi numărul de straturi, profunzimea legării straturilor, desimea firelor, 

forma și dimensiunile firelor în secțiune transversală, au fost elaborate formule pentru calculul 

contracției firelor din țesăturile 3D interlock tip ”ortogonal/strat-cu-strat”. Pentru structurile interlock 

tip ”oblic/strat-cu-strat”, modelul geometric elaborat necesită introducerea ca date de intrare a 

caracteristicilor structurale ale țesăturii și generează ca date de ieșire grosimea țesăturii, unghiurile de 

ondulare ale urzelii și bătăturii, masa unității de suprafață și fracția de volum a fibrelor. Pentru 
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validarea ambelor modele geometrice, rezultatele teoretice au fost comparate cu cele experimentale, 

determinate pe variante de țesături 3D interlock realizate din fire de sticlă/carbon.  Rezultatele 

obținute au arătat că modelele geometrice propuse pot fi aplicate cu succes pentru a calcula parametri 

geometrici ai acestor clase de țesături 3D interlock, utilizând ca date de intrare un număr mic de 

caracteristici structurale. 

Cu toate că există numeroase publicații referitoare la structurile țesute interlock, puțini cercetători și-

au orientat preocupările pentru a stabili o definiție structurală completă pentru această clasă de 

țesături compuse. În multe publicații, cercetătorii din afara domeniului textil (dar cu preocupări în sfera 

compozitele textile) dovedesc dificultăți în a descrie  elementele structurale specifice țesăturilor 3D 

interlock și uneori există confuzii între diversele tipuri de arhitecturi. Pe baza cunoștințelor 

aprofundate dobândite în studiul geometriei acestei clase de țesături compuse, a fost propusă o nouă 

definiție structurală generală a țesăturilor 3D interlock, care să descrie precis evoluția diverselor fire 

din cadrul arhitecturii 3D a țesăturii. Această definiție structurală generală poate fi utilă cercetătorilor 

din afara domeniului textil pentru a defini adecvat variantele de țesături 3D interlock utilizate în diverse 

studii și îi poate ajuta să facă o distincție mai clară între parametrii structurali specifici. 

Influența parametrilor structurali asupra proprietăților mecanice ale țesăturilor 3D interlock din 
fire de carbon: 

Sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind modul în care legătura utilizată pentru țesăturile 3D 

interlock și contracțiile firelor afectează transferul de rezistență la întindere axială pe traseul 

fir/ranfort/compozit. Pentru a putea estima influența parametrilor structurali asupra proprietăților 

finale ale materialului compozit, s-a propus utilizarea unui coeficient de transfer a rezistenței. S-au 

realizat 3 variante de țesături 3D interlock din fire de carbon, pentru care parametrii structurali au fost 

menținuți constanți, cu excepția legăturii utilizate. Pentru cele trei variante, s-a determinat 

experimental rezistența la întindere axială și s-au calculat indicii de transfer pentru rezistența firului în 

ranfortul 3D interlock/compozit.  

Rezultatele au arătat că fenomenul de transfer al rezistenței de la fir la compozit este afectat negativ 

de creșterea ondulării firelor de urzeală în ranfortul țesut. Coeficientul de transfer a avut valori mai 

mari de la fir la ranfortul 3D după care, datorită impregnării cu rășină, valorile de transfer către 

compozitul final au scăzut semnificativ. Pe direcția bătăturii, coeficientul de transfer a crescut gradual 

cu descreșterea amplitudinii ondulării urzelii, datorită reducerii progresive a forțelor de compresie 

exercitate asupra firelor de bătătură.  

Influența parametrilor structurali asupra proprietăților mecanice a țesăturilor 3D interlock din fire 
aramidice: 

 Sunt prezentate rezultatele studiilor privind influența desimii firelor și a masei țesăturii, asupra 

rezistenței la încovoiere și a rezistenței la întindere axială a țesăturilor 3D interlock din fire aramidice. 

Rezultatele au arătat că rezistența la încovoiere a țesăturilor 3D interlock crește pe măsură ce masa 

unității de suprafață a țesăturii crește. De exemplu, dacă desimea firelor de bătătură prezintă valori 

mai mari pentru o variantă comparativ cu alta, dar masa pe unitate de suprafață este mai mică decât 
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a celei de-a doua, rezistență la încovoiere pe direcția bătăturii va fi mai redusă comparativ cu a doua 

variantă. Pe măsură ce desimea sistemului de-a lungul căruia s-a realizat determinarea rezistenței la 

încovoiere crește, unghiurile de încovoiere ale materialului sunt mai reduse. Țesătura devine foarte 

rigidă și prezintă rezistență mare la încovoiere pe direcția pe care desimea este mai mare.  

Rezultatele au indicat că rezistența la întindere axială a țesăturilor 3D interlock este puternic 

influențată de desimea firelor în direcția considerată. Pe măsură ce desimea unui sistem de fire crește, 

crește forța maximă de rupere și alungirea pe aceeași direcție.  

Compozite inteligente ranforsate cu țesături 3D interlock cu senzori integrați: 

Este prezentată o nouă abordare a procesului de monitorizare on-line a integrității structurale a 

pieselor compozite, prin integrarea de senzori fibroși în structura ranfortului 3D interlock, în procesul 

de țesere. A fost realizat și optimizat un senzor piezorezistiv fibros  flexibil, pentru monitorizarea in-

situ a deformărilor structurale ale pieselor compozite din carbon ranforsate cu țesături 3D interlock. 

Senzorii au fost inserați ca fire de bătătură în structura ranfortului în timpul țeserii. Structura multistrat 

a țesăturilor 3D interlock permite amplasarea senzorilor oriunde în profunzime, în poziții cheie pentru 

sesizarea deformațiilor din ranfort și piesa compozită. Ranfortul a fost impregnat cu rășină epoxidică 

și compozitul a fost testat la întindere axială și încovoiere. În cazul fiecărui tip de test, s-au realizat și 

utilizat module adecvate pentru achiziția și prelucrarea datelor.  

Rezultatele au demonstrat că senzorul fibros este capabil să sesizeze deformațiile reduse suferite până 

la rupere (mai mici de 2.5%) pentru că face parte integrantă din ranfortul țesut. Inserarea unui astfel 

de senzor fibros piezorezistiv în ranfort în timpul țeserii prezintă avantajele unui cost redus pentru 

procedeele de monitorizare in-situ a pieselor compozite. 

În ultima parte a lucrării este prezentat planul de dezvoltare a carierei profesionale universitare, cu 

privire la viitoarele activități științifice și didactice ale autoarei. 

 

Conf. dr. ing. Irina Niculina CRISTIAN 


