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REZUMAT: Dezvoltarea materialelor compozite avansate ce au la bază preforme tridimensionale tricotate 
include o gamă largă de domenii tehnice. Forma materialelor compozite ranforsate cu tricoturi tip sandwich 
poate fi controlata variind structura straturilor exterioare sau dispunerea si parametrii de structura ai 
straturilor de legătură. Lucrarea prezintă modalitățile de producere a materialelor compozite ranforsate cu 
structuri tip sandwich realizate din fire tehnice para-aramidice (Kevlar-inox si Twaron) şi fire tehnice naturale 
(in), ca matrice fiind utilizate rășini poliesterice şi epoxidice. Au fost avute în vedere tricotabilitatea firelor 
propuse şi procesabilitatea rășinilor utilizate. Mostrele au fost obținute utilizând o instalație de transfer a 
rășinii sub vid (VARTM). Diferențele de procesabilitate dintre rășinile epoxidice şi poliesterice au fost 
evidențiate în raport cu preformele tridimensionale tricotate.   

Cuvinte cheie:  materiale compozite, tricoturi tip sandwich, procesabilitatea răşinilor, tricotabilitatea firelor. 

ABSTRACT. The development of 3D knitted fabrics includes a large range of applications in the technical field. 
The shape of composite materials reinforced with spacer fabrics can be controlled through the fabric structure 
of the outer layers, the simple or complex geometry of the connection knitted layer and the structural 
parameters. The paper presents the development of advanced 3D composite materials reinforced with 
sandwich knitted fabrics made of Kevlar®, twaron® and linen yarns and epoxy/polyester resins as matrix. The 
fabric processing is discussed and the yarn knittability is considered. The samples have been produced using 
vacuum assisted resin transfer moulding technique. The differences between epoxy and polyester resin 
processability are emphasized in relation to the 3D knitted preforms. 
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1. INTRODUCERE 

Materialele textile tehnice sunt materiale ce 
prezintă proprietăţi şi caracteristici superioare ce le 
permit să îndeplinească funcţii tehnice, la pro-
ducerea acestora fiind urmărite în primul rând 
caracteristicile tehnice şi funcţionale, cele legate de 
forma având un grad de importanţă redus [3]. 

Materialele compozite sunt materiale formate din 
două sau mai multe elemente constituente combinate 
la scara macroscopică şi care formează împreună un 
material nou cu proprietăţi superioare celor ale 
fiecărui element constituent luat separat. Proprietăţile 
materialelor compozite sunt influenţate de: 

 proprietăţile matricei utilizate; 
 tehnologia de prelucrare; 
 proprietăţile materialului de ranforsare; 
 adeziunea între matrice şi materialul de ranfor-

sare; 
 fracţia volumică. 

Materialele compozite cu ranforsări textile cuprind 
o gamă largă de preforme ce pot fi constituite de 
materiale neţesute, ţesute, împletite sau tricotate. În 
vederea selectării tehnologiei optime de producere a 
preformelor trebuie avute în vedere atât punctele tari 
cât şi cele slabe ale fiecărei tehnologii. Acestea au 
avantajul raportului masă/rezistenţă superior, reducerea 
timpului de realizare, eliminarea deşeurilor rezultate 
în urma procesului de producţie şi prelucrare, un 
control mai bun al formei finale a produsului şi o 
calitate superioară. 

Pentru obţinerea structurilor compozite se utilizează 
diferite metode: 

 înglobarea materialului de ranforsare (material 
tricotat) într-o matrice, ce poate fi reprezentată fie de 
o substanţa macromoleculara fie de o soluţie sau 
suspensie coloidala, cu proprietăţi de coagulare; 

 consolidarea materialului de baza cu ajutorul 
unor straturi de întărire, rezultând un material laminat. 

Un material textil tridimensional, indiferent de 
procesul tehnologic utilizat, este definit ca un ansam-
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blu continuu, complet integrat de fire, caracterizat prin 
orientarea spaţială multiaxială. Materiale tridimensio-
nale au o aplicabilitate deosebită în cazul unor 
tricoturi cu forme complexe, în principal datorită 
avantajului de a nu necesita a fi asamblate în 
momentul premergător introducerii matricei [4]. 

2. TRICOTURI SANDWICH CONECTATE 
PRIN STRATURI DE LEGĂTURĂ 

2.1. Principii de obţinere 

Preformele tricotate ce au la bază structuri tip 
sandwich se pretează a fi utilizate în domenii în care 
se cere scăderea masei produsului (industria con-
structoare de maşini, industria aeronautică). Pe lângă 
raportul masa/rezistenţă îmbunătăţit preformele tri-
cotate prezintă coeficienţi de tracţiune, încovoiere şi 
impact ridicaţi. Un tricot stratificat (sandwich) este o 
structură tridimensională, compusă din două straturi 
exterioare tricotate, independente între ele, legate 
prin fire sau prin straturi tricotate. 

Legarea tricoturilor sandwich prin straturi trico-
tate oferă avantaje în ce priveşte obţinerea de forme 
complexe şi creşterea grosimii ansamblului. Pro-
ducerea acestor tricoturi necesită condiţii speciale 
referitoare la tragere, singura tehnologie care le în-
deplineşte fiind cea a maşinilor rectilinii electronice 
de tricotat pentru tricoturi din bătătură [2]. 

Caracterizarea tricoturilor sandwich cu legare 
prin straturi tricotate, are în vedere tipul straturilor 
de legătură şi modul de dispunere al acestora: cu 
doua sau cu trei straturi de legătură (fig. 1) [1]. 

Staţionarea impusă ochiurilor din tricoturile 
exterioare creează tensiuni extrem de puternice, 
împiedicând desfăşurarea normală a procesului de 
tricotare. Experienţa practică a arătat că este prefe-
rabil să se lucreze pe ace selectate 1:1 – acele impare 
sunt folosite pentru tricoturile exterioare şi acele 
pare pentru stratul de legătură. Tensiunea introdusă 
prin staţionarea tricoturilor independente este di-
minuată şi controlabilă prin tragerea concentrată. 

2.2. Producerea preformelor tip sandwich 

În această lucrare s-au realizat programe de 
tricotare în limbaj Sintral pe staţia SIRIX 210 , apoi 
s-au executat tricoturi din bătătură tip sandwich cu 
celula în formă de U pe maşina rectilinie CMS 320 
TC, E 10, Stoll, Germania. Toate mostrele au fost 
produse în cadrul Universitarii din Minho, Portu-
galia. Dimensiunile celulei avute în vedere sunt de 
10×10 mm, respectiv 10×15 mm. 

În vederea producerii tricoturilor tridimensionale 
tip sandwich cu legare prin straturi tricotate şi celulă 
interioară în forma de U au fost utilizate mai multe 
variante de materii prime pentru straturile exterioare 
şi interioare, prezentate în tabelul 1. 

 

   

 

Două straturi exterioare Trei straturi exterioare 
 

Fig. 1. Exemple de tricoturi sandwich cu doua şi trei straturi de legătură. 
 

Tabelul 1 

Materiale folosite la producerea preformelor tip sandwich 

 
Strat exterior Strat de legătură 

Tipul firului Nm Tipul firului Nm 

1 Kevlar 49® 28/2 Kevlar 49® 28/2 

2 Kevlar 49® 28/2 In 20/2 

3 
Kevlar 49® 28/2 

Kevlar 49® 28/2 
Twaron® 6 

4 
Kevlar 49® 28/2 

In® 20/2 
Twaron® 6 
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a) Tricotarea unui rând din straturile exterioare b) Tricotarea stratului de legătură 
 

Fig. 2. Principiu de obţinere al unui tricot sandwich cu celula în forma de U. 
 

Schema de tricotare utilizată în vederea obţinerii 
unui tricot stratificat cu celula în forma de U este 
prezentată în figura 2. În prima etapă straturile exte-
rioare sunt tricotate independent pe ace selectate. În 
momentul în care se începe tricotarea stratului de 
legătură pe acele pare este depusă o buclă pe acele 
impare pentru a se realiza interconectarea dintre 
stratul de legătură şi unul din straturile exterioare, 
urmând ca mai apoi să se tricoteze doar pe acele 
pare. După finalizarea ultimului rând din stratul de 
legătură ochiurile sunt transferate pe acele impare 
ale fonturii opuse, realizându-se astfel conectarea 
stratului de legătură cu cel de-al doilea strat exterior. 
Numărul de repetări ale fiecărei etape este dat de 
dimensiunea celulei. Înălţimea acesteia este data de 
numărul de rânduri din straturile exterioare iar lăţi-
mea de numărul de rânduri din straturile de legătură. 

Una dintre principalele probleme ale tricoturilor 
din bătătură tip sandwich cu legare prin strat tricotat 
este dată de necesitatea tricotării pe ace selectate 
pentru cele două tipuri de straturi (exterioare şi 
interioare). Aceasta situaţie afectează negativ gradul 
de compactitate al tricoturilor şi implicit fracţia 
volumică a materialului compozit final. 

Pentru a se creşte compactitatea structurii obţi-
nute a fost introdus un fir suplimentar de căptuşeala 
pe ambele straturi exterioare, raportul de ancorare 
folosit fiind 1:4 pe aceleaşi ace. Ca fir de căptuşeala 
s-a folosit firul de Twaron (fig. 3), rezultând o creştere  

a gradului de compactitate, o îmbunătăţire a rezistenţei 
mecanice pe direcţie transversala în condiţiile în care 
firul de Twaron nu a fost transformat în ochiuri. 

3. PRODUCEREA MATERIALELOR COM-
POZITE AVANSATE CU PREFORME 
TRIDIMENSIONALE TRICOTATE 

Ca principiu general, materialele compozite sunt 
produse prin introducerea matricei (răşinii) în siste-
mul de ranforsare, urmată de reacţia de polimerizare 
a acesteia, numită curare, reacţie prin care se 
formează legătura între cele două componente. 

Materialele compozite avute în vedere au fost 
produse utilizând răşina epoxidică tip EPICURE 
04908 şi răşina poliesterica tip DISTRITRON 3501S 
ca matrice. Ca modalitate de injecţie a răşinii a fost 
utilizata tehnologia VARTM. 

Având în vedere geometria tridimensionala a 
preformei tricotate tip sandwich utilizate a fost 
necesară folosirea unor matriţe interioare ce au fost 
îndepărtate ulterior. 

În figura 5 sunt exemplificate atât aspectul final 
al materialelor compozite cât şi etapele urmate în 
vederea obţinerii acestora utilizând tehnologia 
VARTM. Toate mostrele au fost produse in cadrul 
Universităţii din Minho, Portugalia. 

 

Fig. 3. Evoluţia firului suplimentar. Fig. 4. Aspectul stratului interior şi a celui exterior. 
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a) Aplicarea foliei 
perforate 

b) Poziţionarea pungii  
de vid 

c) Eliminarea aerului d) Frontul de curgere 
a răşinii 

 
Fig. 5. Producerea materialelor compozite ranforsate cu preforme 3D tricotate. 

 

 
Fig. 6. Aspectul final al materialului compozit. 

4. CONCLUZII 

Tricoturile tehnice prezintă un potenţial ridicat 
din punct de vedere al modelării tridimensionale a 
formelor complexe în comparaţie cu alte materiale 
textile. 

Au fost obţinute materialele compozite ce folosesc 
tricoturi tip sandwich cu celula interioară în formă 
de U ca material de ranforsare şi răşini epoxidice şi 
poliesterice ca matrice. Infuzia a fost realizată utilizând 
tehnica VARTM. Cele mai bune rezultate au fost 
obţinute în cazul materialelor ce au în componenţă 
fire para-aramidice (Kevlar-inox şi Twaron) şi răşina 
epoxidică. 

Comparând procesabilitatea celor două răşini 
utilizate se remarcă faptul că răşina poliesterică este 

mai facil de utilizat datorită viscozităţii mai ridicate 
şi a densităţii scăzute. 
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