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REZUMAT. În această lucrare este prezent comportamentul la impact a materialelor compozite ranforsate cu 

structuri textile tip sandwich realizate din fire tehnice (Kevlar și in) și rășini termoset (epoxidică și poliesterică). 

Comportamentul la impact a fost simulat utilizând aplicația software specifică DEFORM 3D, în modelare fiind 

materializate toate elementele reale care participă în experiment. În vederea stabilirii încărcării și a vitezei de 

lucru au fost utilizate informațiile captate de pe mașina de încercat CEAST Fractovis Plus 2000.  

Cuvinte cheie: FEM, impact, materiale compozite.  

ABSTRACT. The paper presents the impact behaviour of 3D U shaped composite materials reinforced with 3D 

sandwich knitted fabrics made from technical yarns and Epoxy and polyester matrix. The impact behaviour 

was simulated using DEFORM 3D software application. All physical pieces involved în the impact testing were 

modelled. The impact parameters were obtained based on real impact tests carried out using Fractovis Plus 

2000 testing equipment. 

Keywords: FEM, impact, composite materials.  

1. INTRODUCERE 

Rezistența și comportamentul la impact sunt două 

dintre cele mai importante caracteristici ce trebuie 

avute în vedere în etapa de proiectare a materialelor 

compozite.   
Studiile de matematică aplicată au avut în vedere 

rezolvarea condițiilor la limită apărute în mecanica 
mediilor continue. Studiile de fizică aplicată au vizat 
rezolvarea unor probleme similare fiind orientate 
însă spre obținerea funcțiilor pe porțiuni aproxi-
mative în vederea reprezentării funcțiilor continue. 
Cercetările inginerești din domeniul aerospațial au 
vizat găsirea unei metode optime de exprimare a 
influenței coeficienților de rigiditate, rezultând astfel 
trei seturi distincte de documente, fiecare exprimând 
un punct de vedere diferit asupra aceleiași probleme. 

În momentul actual principalele inconveniente 
legate de dificultățile de aplicare au fost eliminate o 
dată cu utilizarea la scară largă a calculatoarelor, 
putând fi utilizate în acest sens diverse programe 
software de analiză, cum ar fi ANSYS, Algor sau 
Deform 3D. 

Deși inițial metoda de modelare cu elemente 

finite a fost utilizata în vederea rezolvării problemelor 

legate de dinamica fluidelor, a transferului de căldură 

sau a analizei tensiunilor, în prezent este folosită și 

pentru a modela comportamentul materialelor 

compozite cu ranforsări textile sau a deformației 

structurilor țesute [1÷7]. 

Având în vedere gradul ridicat de complexitate a 

modelelor geometrice și numărul ridicat de factori 

de influență, utilizarea metodelor de modelare cu 

elemente finite (FEM) pentru structuri tricotate este 

redusă. [8÷11] 

În cazul materialelor compozite ranforsate cu 

structuri tricotate, principalele eforturi au fost 

direcționate în modelarea structurilor multiaxiale din 

urzeală și a celor din bătătură cu evoluții glat. 

Structurile tricotate tip sandwich cu legare prin 

straturi tricotate prezintă un potențial ridicat din 

punct de vedere al modelării tridimensionale a 

formelor complexe în comparație cu alte materiale 

textile.  

Lucrarea prezintă un studiu privind modelarea cu 

elemente finite a materialelor compozite ranforsate 

cu structuri tricotate tip sandwich realizate din fire 

tehnice (Kevlar și In) și rășini termoset (epoxidică și 

poliesterică). Pentru simularea comportamentului la 

impact a fost utilizată aplicația software DEFORM 
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3D, în modelare fiind materializate toate elementele 

reale care participă în experiment. În vederea stabili-

rii încărcării și a vitezei de lucru au fost utilizate 

informațiile captate de pe mașina de încercat 

CEAST Fractovis Plus 2000. 

2. MATERIALE ȘI METODE 

Structura de ranforsare utilizată este un tricot tip 

sandwich compus din doua straturi exterioare și 

straturi tricotate de legătură perpendiculare. Distanta 

dintre straturile de legătura este de 1.5 cm. Progra-

marea structurilor tricotate a fost realizata utilizând 

stația de programare SIRIX 210 iar tricoturile au fost 

produse pe mașina rectilinie de tricotat STOLL CMS 

320 TC, E 10. Materia primă utilizată este 

reprezentată de fire tehnice de Kevlar-Inox, Twaron 

și In, așa cum este exemplificat în Tabelul 1. 
 

Tabelul 1. Materiale folosite la producerea preformelor 

 tip sandwich 

V
a

ri
a

n
tă

 

Strat exterior Strat de legătura 

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 

 

Pentru a crește compactitatea structurii a fost 

introdus un fir suplimentar de căptușeala pe ambele 

straturi exterioare, raportul de ancorare folosit fiind 

1:4 pe aceleași ace, aspect ilustrat în figura 1. Ca fir 

de căptușeala s-a folosit firul de Twaron, rezultând o 

creștere a gradului de compactitate, o îmbunătățire a 

rezistentei mecanice pe direcție transversala în 

condițiile în care firul de Twaron nu a fost 

transformat în ochiuri. 
 

 
 

Fig. 1. Evoluția firului suplimentar. 

Materialele compozite au fost realizate utilizând 

procesul de injecție a rășinii prin vid (VARTM) şi 

următoarele rășini ca matrice: rășină termoset 

epoxidică EPICURE 04908 și rășină termoset 

poliesterică DISTITRON 3501S. Polimerizarea 

ambelor rășini a fost făcută la temperatura camerei 

(23°C), după cum urmează: 

 Polimerizarea rășinii Epoxy a fost finalizată în 

46 de ore 

 Polimerizarea rășinii poliesterice a fost fina-

lizată în 23 de ore 

În figura 2 este prezentat aspectul final al 

materialului compozit obținut. 

 

 
 

Fig. 2. Material compozit ranforsat cu structuri tricotate 

tip sandwich. 

 

În vederea realizării simulării la impact au fost 

avuți în vedere parametrii fizico-mecanici deter-

minați experimental prezentați în tabelul 2. 
 

Tabelul 2. Parametrii fizico-mecanici considerați 

 

Variantă de structură Rășină 

Kevlar – 

Twaron 
Kevlar – In 

Epoxy  Polyester  

Rând Șir Rând Șir 

Modul 

Young 

[N/mm2] 

6376 
3041

1 
6161 5513 2900 4000 

Forță [N] 2430.59 745.18 - - 

Masă tricot 

[g] 
6.4 3.7 - - 

Masă 

compozit 

[g] 

19.3 14 - - 

Fracție 

volumică 

[%] 

33% 26% - - 

Impactor 

[mm] 
20 

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În vederea simulării comportamentului structurii 

compozite la impact a fost realizat un model în 

vederea discretizării sale cu ajutorul elementelor 

finite de tip ”brick”, sau elemente ”tetraedrice” [12]. 



INGINERIA ÎN SLUJBA DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2019 ● ianuarie-martie 158 

Atât pentru modelare cât și pentru analiză a fost 

utilizată o aplicație software specializată de tip 

CAD/FEA denumit DEFORM 3D, modelul creat 

fiind prezentat în figura 3. Informații cu privire la 

numărul de elemente finite sunt prezentate în colțul 

dreapta sus a figurii. Toate elementele care participa 

în experiment au fost materializate, fapt ilustrat în 

figura 4. 
 

 
 

Fig. 3. Model creat pentru simulare FEA. 

 

   
 

Fig. 4. Cap poanson, placi de fixare și structura compozită. 

 

În vederea stabilirii încărcării și a vitezei de lucru 

au fost utilizate informațiile captate de pe mașina de 

încercat CEAST Fractovis Plus 2000, prezentate în 

figura 4. 
 

 
 

Fig. 5. Parametri de lucru. 

 

O primă informație deosebit de importantă care 

se obține prin analiza cu elemente finite se referă la 

modul în care se deformează structura. Acest lucru 

este cu atât mai important cu cât procesul este unul 

dinamic, derularea acestui proces realizându-se într-

un interval de timp foarte scurt. Se va considera 

analiza structurii ca fiind o analiză statică, neliniară, 

structura considerându-se ca fiind a unui solid, deci 

ne situăm în domeniul mecanicii solidelor. 

În figurile 6÷9 sunt surprinse, la momente de 

timp succesive, fazele deformației structurii în dife-

rite vederi și secțiuni. 

 

Fig. 6. Pasul 1. 

 

Fig. 7. Pasul 8. 

 

Fig. 8. Pasul 14. 

 

Fig. 9. Pasul 20. 

 

Programul asigură informații cu privire la 

intervalele de timp la care a fost realizat instantaneul 

cu deformarea, precum și cu privire la caracte-

risticile procesului în acel moment de timp (viteza 

de lucru, forța de deformare, valoarea cursei 

poansonului etc.). Un extras cu astfel de informații 

este prezentat în figura 10. 
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Fig. 9. Extras de informații obținute în urma analizei  

cu element finit. 

 

Evoluția câmpurilor de deplasări, deformații și 

eforturi unitare pe timpul solicitării la impact este 

prezentată în figura 10 iar variația vitezei de 

deformație este prezentată în figura 11. 
 

 
 

Fig. 10. Evoluția câmpurilor de deplasări. 

 

 
 

Fig. 11. Variația vitezei de deformație. 

 

Modelul creat a fost validat experimental real, 

aspect ilustrat în figura 12. 

 
 

Fig. 12. Compararea modelului simulat cu cel real. 

4. CONCLUZII 

Modelarea și analiza cu elemente finite este 

deosebit de importantă în contextul cercetării realizate 

deoarece oferă o cantitate de informație impresio-

nantă vizavi de procesul studiat anume solicitarea la 

impact a structurii din material compozit armat cu fire 

textile. Totuși, această informație poate să nu aibă nici 

o valoarea dacă nu este continuată și verificată cu una 

sau mai multe încercări experimentale realizate în 

condiții asemănătoare celor în care a fost realizată 

analiza. Aceste experimente vor valida analiza cu 

elemente finite, iar odată validate mai multe valori 

(ex. nivelul forțelor în sistem, vitezele de lucru, 

dinamicitatea procesului etc.) se presupune că toate 

valorile și implicit simularea au fost validate.  

Plecând de la aceste aspecte și de la faptul că 

încercările experimentale au fost realizate în cadrul 

acestei cercetări se poate afirma că simularea cu 

elemente finite a fost confirmată deoarece nivelul 

forțelor în sistem (prezentate în figurile de mai sus) 

la nivelul simulării corespunde ca ordin de mărime 

și se apropie și ca valoare de nivelul constatat prin 

experiment. Astfel se observă că avem ca ordin de 

mărime valori de mii de N (mai precis între 1200 și 

2480 de N) pentru forța măsurată la nivel experi-

mental și variații de la 1276 N la 2781 N în cazul 

simulării efectuate. 

Mai mult, tot din centralizarea rezultatelor ex-

perimentale se observă că nivelul maxim al depla-

sărilor este situat între 10 și 36.56 mm funcție de 

structura și materialul utilizat în timp ce în cazul 

virtual deplasarea obținută variază între 27 și 37 mm. 

Se observă că intervalele de variație a forțelor din 

sistem și al deplasărilor obținute pe cale experi-

mentală și virtuală sunt sensibil apropiate ca ordin 

de mărime și ca valori ceea ce conduce la concluzia 

că modul în care au fost introduse datele și condițiile 

impuse în vederea obținerii simulării procesului sunt 

corecte. 
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