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REZUMAT. Optimizarea valorilor parametrilor tehnologici de interţesere consideraţi pentru geotextile, va 
determina scăderea valorii deplasării medii la poansonare faţă de poziţia orizontală. Lucrarea prezinta  un model 
matematic al decalării, noţiune care denumeşte deplasarea  medie în timpul solicitării de poansonare. Sunt 
determinate valoarea rezistenţei la poansonare şi mărimea decalării, parametri ce caracterizează  comportarea 
unui geotextil în exploatare. Valorile  decalării sunt obţinute  conform unui experiment factorial, în cadrul unui 
program compus centrat rotabil, sunt prelucrate utilizând o aplicaţie software, care:  generează modelul 
matematic de ordinul al doilea, în două variabile, verifică semnificaţia coeficienţilor numerici, adecvanţa 
modelului matematic şi la cerere,  afişează reprezentările grafice 3D şi 2D fiind posibilă stabilirea valorii 
optimale pentru decalare. Reglarea utilajului folosind parametrii tehnologici corespunzatori  valorii optimale 
permite obţinerea decalării, valoare care s-a comparat cu  valoarea teoretică, considerată optimală. Rezultă  că 
modelul matematic stabilit poate fi folosit  pentru reglarea instalaţiei deoarce reprezintă veridic procesul 
analizat. 

Cuvinte cheie: geotextile, decalare, model matematic. 

ABSTRACT. The optimizing parameters values considered for textile processing interweaving, will decrease the 
value of the average displacement from the horizontal punching. This paper presents a mathematical model 
of displacement, a concept which denotes moving an average during punching . Are determined the resistance 
value at punching and size of displacement, parameters which characterizing the behavior of a geotextile in 
operation. The displacement values are obtained according to a factorial experiment in a program centered 
composite rotable and  are processed using a software application. This software application   generates the 
mathematical model of the second order in two variables, checks the significance of numerical coefficients, 
upon request, displays 3D and 2D graphics as possible to establish the optimal value for displacement. Adjust 
machine using technological parameters corresponding optimal value allows obtaining of displacement value. 
Tis value was compared with the theoretical value considered optimal. The mathematical model can be used 
to control the the system because represents  the  true  process analised. 

Keywords: geotextiles, displacement, mathematical model. 

1. INTRODUCERE 

Geotextilele sunt utilizate la realizarea unor lucrări 
de construcţii. În exploatare  aceste   geotextile sunt în 
contact cu diferite corpuri cu geometrii diverse. 
Ca atare, concomitent cu existenţa unei rezistenţe 
la  străpungere  corespunzătoare, acest material trebuie 
să prezinte în mod obligatoriu  şi o valoare redusă a 
decalării. Calitatea unui material geotextil este caracte-
rizată de aceste două mărimi, determinate în laborator 
şi anume  rezistenţa statică  la poansonare şi deplasarea 
faţă de poziţia orizontală  până in momentul străpun-
gerii, distanţă  denumită  decalare. 

2. CERCETĂRI EXPERIMENTALE 

Rezistenţa la poansonare statică, cu denumirea 
originală “Static Puncture CBR” a fost determinată 

conform normei SR EN ISO 12236:07 [], folosind 
aparatul de tracţiune tip Tinius Olson, de la S.C. 
Minet S.A. din Râmnicu Vâlcea, la care s-a adaptat 
capul de deformare şi clemele specifice acestei de-
terminări, pentru epruvete de formă circulară [1, 2]. 
Condiţiile de testare au fost următoarele: temperatura 
18 ºC, umiditatea 59%, limita de încărcare 2000 N, 
limita de deplasare faţă de poziţia iniţială 200,0 mm, 
viteza de testare 50,00 m/min., forţa de încărcare 
0 N şi detectarea la rupere 30,0%. Datele experi-
mentale, obţinute prin determinări, pe un număr 
de 5 epruvete, ale forţei de poansonare statică CBR 
şi ale deplasării materialului faţă de orizontală până 
la străpungere, numită decalare sunt prezentate în 
tabelul 1. 

Tabelul 1 prezintă şi valorile calculate ale 
deviaţiei standard şi ale coeficientului de variaţie 
pentru ambele caracteristici de forţă şi deplasarea. 
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Tabelul 1. Matricea experimentală pentru analiza rezistenţei şsi decalării la poansonare CBR 

Nr. 
exp 

Desimea 
acelor, x1 

Adâncimea de pătrundre, 
x2 

Forţa de poansonare [N] Deplasarea la 
poansonare [mm] 

cod real 
[nr/cm2] 

cod real 
[mm] 

media 
[N] 

DS F 
[N] 

CV F 
[%] 

media 
[mm] 

DS D 
[mm] 

CV D 
[%] 

1 –1 173 -1 10 1176 155,8 13,25 97,2 2,952 3,036 

2 1 187 -1 10 1259 108,5 8,62 94,6 2,665 2,818 

3 –1 173 1 14 1518 184,9 12,18 79,0 3,315 4,193 

4 1 187 1 14 1418 101,8 7,18 89,2 3,326 3,728 

5 –1,414 170 0 12 1355 45,24 3,338 85,8 4,365 5,09 

6 +1,414 190 0 12 1452 173,7 11,96 97,8 2,038 2,084 

7 0 180 -1,414 9 1284 119,3 9,29 103,0 4,249 4,127 

8 0 180 +1,414 15 1369 60,4 4,414 87,6 3,291 3,757 

9 0 180 0 12 1259 55,6 4,413 83,5 3,397 4,068 

10 0 180 0 12 1410 80,7 5,72 98,6 5,48 5,56 

11 0 180 0 12 1348 63,5 4,714 84,5 3,161 3,740 

12 0 180 0 12 1361 109,5 8,04 93,4 2,126 2,275 

13 0 180 0 12 1431 81,2 5,67 87,9 2,325 2,646 
 

DSFP – deviaţia standard a forţei de poansonare [N], CVFP – coeficient de variaţie a forţei de străpungere [%], 
DSD – deviaţia standard a deplasării la străpungere [N], CVD – coeficient de variaţie a deplasării la străpungere [%],  
F – forţa de poansonare sau de străpungere [N], D – deplasarea la poansonare sau străpungere [mm]. 

 

3. MODELAREA MATEMATICĂ  
A DECALĂRII CRB 

Experimentele prezentate în matrice din tabelul 1 
sunt experimente factoriale realizate conform indica-
ţiilor [3,4] pe baza unui plan central ortogonal rotabil, 
referitoare la obţinerea unui model matematic de 
ordinul al doilea, cu două variabile independente.  

Pe baza datelor de laborator din tabelul 2.1, în 
care este trecută valoarea medie a decalării, Ymăs, 
folosind aplicaţia software OPTEX [4] a fost 
obţinută ecuaţia de regresie (3.1). 

YD = 86,081– 5,236 X1 – 8,659 X2 + 
 1,597 X1

2 + 1,022 X2
2 + 3,2 X1 X2    (3.1) 

Testarea semnificaţiei coeficienţilor ecuaţiei de 
regresie (3.1) arată ca valorile coeficienţilor patratici 
b11 şi b22 sunt nesemnificativi şi ca urmare ecuaţia de 
regresie finală este 3.2. 

 YDf = 86,081– 5,236 X1 – 8,659 X2 +  
 + 3,2 X1 X2 (3.2) 

Analiza ecuaţiei 3.2 arată că adâncimea de pătrun-
dere a acelor în stratul fibros X2 are o influenţă de 
1,654 ori mai mare faţă de acţiunea densităţii de 
interţesere X1. O influenţă semnificativă şi în acelaşi 
sens, o are şi acţiunea simultană a interacţiunii celor 
doi parametri X1 şi X2. Verificarea suplimentară, cu 
testul ADLER, a adecvanţei modelului matematic 
constată că, valoarea testului A [%] aparţine inter-
valului [0,445%…15,487%], având trei valori în 

afara intervalului admis ±10%, dar foarte apropiate 
de limita superioară. De observat că depăşirea in-
tervalului indicat de [3] se referă la o determinare în  
care intrevin şi alţi factori. Afirmaţia este susţinută 
de valorile relativ reduse, în raport cu precedentele, 
ale celor doi coeficienţi de corelaţie multiplă şi 
determinare multiplă din tabelul 2  

Coeficientul de corelaţie multiplă are valoarea 
0,7726, iar coeficientul de determinare multiplă are 
valoarea de 0,5969. În proporţie de 59,69% 
deplasarea medie, faţă de poziţia orizontală până la 
strapungere, depinde de variabilele independente den-
sitatea de interţesere X1 şi adâncimea de pătrundere a 
acelor în stratul fibros X2 şi în proporţie de 40,31% 
depinde de alţi factori. 

Acestă  disproporţie procentuală a aratat faptul 
că, în afara parametrilor  consideraţi ai procesului 
tehnologic de interţesere, au importanţă semnifica-
tivă asupra calităţii materialului textile intertesut şi  
alte  caracteristici cum ar fi: 

– tipul şi caracteristicile fibrelor folosite, cât şi  
uniformitatea caracteristicilor; 

– gradul de obţinere a unei structuri tridimensio-
nale, prin procese de cardare-pliere, folosind agregate 
de cardare-pliere prevăzute cu sisteme de etirare şi 
dezorientare a fibrelor; 

– valoarea  redusă a unor laminaje accidentale, în 
afara celor tehnologice necesare, prin corecta core-
lare a proceselor de cardare-pliere cu procesul de 
consolidare a stratului fibros prin interţesere şi în 
mod special eliminarea curenţilor de aer „vaga-
bonzi” în timpul procesului de pliere. 
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Corectitudinea modelului matematic este verifi-
cată în practică, reglând instalaţia de producere a 
geotextilului cu valorile reale ale parametrilor X1 şi  
X2 determinaţi anterior, geotextilul rezultat fiind supus 
testelor de laborator. Rezultatele sunt centralizate în 
tabelul 3.  

 
Tabelul 3.  Rezulatul verificării corectitudinii modelului 

matematic al decalării 

Variabila  
independentă 

Valoarea minimă a decalării 

Val. 
cod, X1 

Val. nat., 
X2 

[împ/cm2] 

Val. 
cod 

Val. 
nat. 

[mm] 

Calc. 
[N] 

Real
[N] 

Dif.
[%] 

+1,414 190 + 1,414 15 72,831 78,593 10,79
 

Din tabelul 3 rezultă că mărimea decalării, obţi-
nută în condiţiile reglării instalaţiei cu valorile folosite 
ale parametrilor, s-a obţinut o valoare reală a rezulta-
tivei, mai mare cu 10.79 % faţă de valoarea calculată 
în model, ceea ce dovedeşte că modelul este corect 
şi ca poate fi folosit pentru conducerea procesului de 
consolidare prin interţesere a materialelor textile 
neţesute destinate geotextilelor.  

5. CONCLUZII 

Procesul de interţesere este un proces complex, 
structura de material neţesut interţesut este o struc- 

tură tridimensională 3D sau a faptului că, fibrele 
reciclate din ambalaje tip pet pot fi oricând din punct 
de vedere calitativ sau chiar ar putea avea compor-
tări neaşteptate la solicitări complexe cum este 
poansonarea statică CBR etc. 

S-a stabilit modelul matematic al decalării funcţie 
de parametrii tehnologici X1 şi X2. Modelul ma-
tematic poate fi utilizat pentru reglarea efectivă a 
instalaţiei de producere a unui geotextil. 
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