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REZUMAT. Interferenţele electromagnetice intenţionate (IEMI) reprezintă la ora actuală un pericol hibrid de atac 
asupra funcţionării sistemelor electrice ale instituţiilor publice. Una dintre soluţiile disponibile este ecranarea 
electromagnetică prin materiale flexibile bune conductoare electric. Astfel de materiale flexibile au fost proiectate 
şi realizate în cadrul INCDTP Bucureşti, funcţionalizate prin acoperiri în plasmă la INFLPR Măgurele şi caracterizate 

la ICPE-CA Bucureşti.  Articolul de faţă propune un plan de afaceri pentru implementarea într-o companie textilă a 
unei instalaţii de plasmă industriale, necesară la acoperirea cu straturi metalice fine a structurilor ţesute cu fire 
conductive inserate. 

Cuvinte cheie: Plan de afaceri, textile tehnice, ecranare, acoperire plasmă magnetron. 

ABSTRACT. Intentional electromagnetic interference (IEMI) represents nowadays a hybrid threat of attack upon 

electrical systems of public institutions. One of the available solutions is shielding by means of flexible textile 
shields with electric conductive properties. Such textile shields were designed and manufactured within INCDTP, 
functionalized by plasma coating within INFLPR Măgurele and measured by ICPE-CA Bucureşti. This paper 
proposes a business plan for implementing an industrial plasma equipment into a textile company, needed to coat 

with fine metallic layers the fabric structures with inserted conductive yarns. 

Keywords: Business plan, technical textiles, shielding, magnetron plasma coating. 

1. INTRODUCERE 

Această contribuție științifică se înscrie în 

tematica simpozionului AGIR 2022: Progresul 

tehnologic - rezultat al cercetării, prin descrierea unui 

plan de afaceri pentru implementarea într-o companie 

textilă a unui produs inovator solicitat la ora actuală, 

și anume ecranele electromagnetice flexibile din 

substrat textil. Articolul științific își propune să 

prezinte în primul rând necesitatea protecției prin 

ecrane textile față de diferite amenințări, să descrie 

apoi câteva date tehnice ale acestor ecrane și în mod 

deosebit câștigul adus prin acoperirea în plasmă 

magnetron a suporturilor textile, iar apoi să prezinte 

planul de afaceri, care include o analiză SWOT și o 

analiză a punctului de Break-even. Menționam încă 

de la început faptul că planul de afaceri are la bază 

investiția într-o instalație industrială dotată cu sursă 

de depunere prin pulverizare magnetron, care oferă 

posibilitatea realizării unor acoperiri metalice în 

domeniul nanometrilor pe ambele fețe ale substratului 

țesut, oferind astfel o creștere a atenuării electro-

magnetice de 10-15 dB pe domeniul de frecvență  

0.1-100 MHz. Se evidențiază astfel atât noile 

proprietăți îmbunătățite ale ecranelor textile, cât și 

datele financiare de venituri și costuri pentru 

amortizarea instalației pentru o perioadă de 8 ani. 

2. NECESITATEA PROTECȚIEI FAȚĂ DE 

INTERFERENȚELE 

ELECTROMAGNETICE INTENȚIONATE 

Interferențele Electromagnetice Intenționate, pe 

scurt IEMI, reprezintă o temă de interes abordată în 

anii 50-60, care însă a dobândit din nou actualitate 

prin amenințările teroriste și de securitate actuale. Din 

punct de vedere al definiției, IEMI constituie 
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generarea malițioasă intenționată de energie 

electromagnetică, care induce zgomot sau semnale în 

sistemele electrice și electronice, cu scopul de a le 

bruia, deteriora sau distruge, din rațiuni teroriste sau 

criminale [1]. Există două tipuri principale de astfel 

de amenințări, reprezentate schematic în figura 2.1. 

 
 

Fig. 2.1. Cele două tipuri de amenințări IEMI. 

 

Astfel, putem spune că atât Pulsul EM de mare 

altitudine, dar în mod special noile generatoare 

performante de dimensiuni reduse, care pot lovi prin 

câmpuri EM de intensitate mare si durată scurtă 

diferite obiective, reprezintă pericole extreme pentru 

infrastructura electronică civilă. Printre tipurile de 

amențări pentru infrastructura civilă putem menționa 

[1]: 

 Blocarea echipamentelor de control electronic 

ale rețelelor de înaltă tensiune; 

 Blocarea rețelelor de telefonie;  

 Atacul asupra unor incinte cu servere; 

 Atacul asupra unor echipamente de control 

electronic la utilitățile publice: apă, gaze etc. 

Legat de rațiunile de protecție împotriva 

amenințărilor de tip IEMI, se pot menționa 

următoarele considerente [1]: 

 Atacurile teroriste cresc la nivel mondial; 

 Atacurile anonime în afara barierelor fizice sunt 

atractive; 

 Dezvoltarea de generatoare IEMI performante 

este în creștere; 

 Dependența societății de sisteme electronice 

susceptibile este în creștere; 

 Susceptibilitatea echipamentelor electronice 

care lucreaza la frecvenţe mari şi la tensiuni mici 

este în creștere. 

Având în vedere aceste considerente, protecția 

față de amenințările IEMI capătă o importanță 

deosebită. Una dintre soluțiile existente conform 

legilor compatibilității electromagnetice este 

ecranarea electromagnetică pe principiul “incintei 

Faraday”. Aceasta poate fi asigurată prin structuri 

textile cu proprietăți de conductivitate electrică, care 

oferă [2-6]: 

 Flexibilitate; 

 Masă redusă; 

 Rezistență mecanică bună; 

 Capacitate de preluare a formei 3D. 

Ecranele electromagnetice textile joacă un rol tot 

mai important în asigurarea protecției față de IEMI.  

3. ASPECTE TEHNICE ALE ECRANELOR 

TEXTILE 

Proprietatea de conductivitate electrică a 

substraturilor textile conferă capacitatea de ecranare 

electromagnetică [7]. Conform literaturii de 

specialitate, există două tipuri de tehnologii 

principale de conferire de proprietăți conductoare 

electric substraturilor textile [8-9]. Acestea sunt 

reprezentate în figura 3.1.  
 

 

Fig. 3.1.  Posibilităţi tehnologice de realizare structuri textile 

conductoare electric. 

 

În cadrul colaborării între INCDTP, INFLPR și 

Majutex SRL, s-au realizat ecrane textile care combină 

cele două tehnologii. Acestea au fost realizate prin: 

 Inserarea de fire metalice în structura țesută; 

 Acoperirea cu straturi metalice în plasmă 

magnetron. 

Parametrii substratului țesut cu prorietăţti 

conductive sunt prezentați în tabelul 1. 
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Tabelul 1. Parametrii substraturi țesute cu fire metalice 

Proprietate 
Raz1 – crud 

(fire inox) 

Raz3 – crud 

(fire argint) 

Desime U [nr fire/10 cm] 180 650 

Desime B [nr fire/10 cm]  170 340 

Densitate de lungime fire conductive [dtex] 400 (inox) 296 (argint) 

Masa specifică [g/m2] 143 g/m2 114 g/m2 

Grosime [mm] 0.55 0.33 

Raport de legătură pe direcţia urzelii (U) 

[fir BBC: fir inox/ argint] 

6:2 - 

Raport de legătură pe direcţia bătăturii (B) 

[fir BBC: fir inox/ argint] 

6:2 6:1 

Distanţa intre firele conductive [mm] 5 5 

 

Parametrii de acoperire în plasmă sunt următorii: 

 Acoperire structuri ţesute pe ambele feţe, 

grosime strat de 400 nm şi 1200 nm: 

- Cupru 

- Inox 

 Generator frecvenţă echipament RF 13.56 MHz; 

 Plasmă presiune joasă, incintă vidată; 

 Tehnica de depunere metale prin plasmă 

magnetron. 

 Proprietățile de conductivitate electrică a 

structurilor textile astfel obținute s-au îmbunătățit în 

mod semnificativ. Tabelul 2 prezintă datele măsurate 

ale rezistenței electrice lineare, iar figura 3.2 modul 

de măsurare cu Ohmmetrul pe materialul textil.  
 

Tabelul 2. Îmbunătățirea conductivității electrice  

prin acoperirea în plasmă. 

Structura acoperită Structura neacoperită 

55 Ohm/ m 121.25 Ohm/ m 

 

Rezistența electrică lineară a fost determinată cu 

Ohmmetrul (3.2). 

 
 

Fig. 3.2.  Posibilităţi tehnologice de realizare structuri textile 

conductoare electric. 
 

Proprietatea de ecranare electromagnetică a fost 

caracterizată prin determinarea atenuării EM 

printr-un sistem de măsurare cu celulă TEM, 

generator de semnal, amplificator și analizor de 

spectru, la ICPE-CA. Atenuarea EM a fost 

determinată pentru un domeniu de frecvenţă 

relevant, respectiv 0.1 MHz, 1 MHz, 10 MHz si 100 

MHz, iar rezultatele au fost exprimate in dB și 

cuprinse în tabelele 3 și 4. 
 

Tabelul 3. Proba Raz1 cu fire inox şi acoperire în plasmă 

Frecvență 

[MHz]/  

Atenuare [dB] 

Probă fire 

inox 

Probă fire inox 

acoperire cupru 

400 nm 

Probă fire inox 

acoperire cupru 

1200 nm 

Probă fire inox 

acoperire inox 

400 nm 

Probă fire inox 

acoperire inox  

1200 nm 

0.1 MHz 9.9 19.8 24.4 30.23 30.53 

1 MHz 10.3 20.3 24.3 28.17 29.77 

10 MHz 7.7 18.6 25.2 28.2 30.1 

100 MHz 19.7 28.1 25.00 28.2 30.8 

 

Tabelul 4. Proba Raz3 cu fire argint si acoperire în plasmă 

Frecvență 

[MHz]/  

Atenuare [dB] 

Probă fire 

argint 

Probă fire argint 

acoperire cupru 

400 nm 

Probă fire argint 

acoperire cupru 

1200 nm 

Probă fire argint 

acoperire inox 

400 nm 

Probă fire argint 

acoperire inox  

1200 nm 

0.1 MHz 33.9 33.7 44.9 47.73 48.83 

1 MHz 34.3 33.4 45.6 46.97 49.47 

10 MHz 29.1 29.3 42.7 35 45.8 

100 MHz 28.9 30.1 26 23.4 30.2 



EDUCAȚIE, CERCETARE, PROGRES TEHNOLOGIC 

 

Buletinul AGIR nr. 4/2022 ● octombrie-decembrie 6 

 
 

Fig. 4.1.  Diagrama SWOT pentru efectuarea investitiei. 

 
 

Din tabelele 3 și 4 se poate observa o îmbunătățire 

a atenuării EM în cazul probelor acoperite în plasmă 

magnetron de 10-15 dB pe domeniul de frecvenţă 

menționat. Acest lucru ne-a determinat să concepem 

un plan de afaceri pentru implementarea într-o 

companie textilă a unei instalații de plasmă 

industriale, care să contribuie la producția de ecrane 

textile eficiente și fiabile.  

4. PLANUL DE AFACERI 

Argumentul planului de afaceri constă în investiția 

în cadrul unei companii textile cu profil de țesere a 

unei instalații de plasmă industriale, cu un cost de 100 

K Euro, pentru realizarea de ecrane țesute cu fire 

metalice inserate și acoperire cu strat metalic în 

plasmă. Într-o primă abordare, s-a realizat o Analiză 

SWOT a acestei investiții, care este detaliată în figura 

4.Planul de afaceri a urmărit un calcul de amortizare 

a investiției pe o perioadă de 8 ani. S-au luat în 

considerare următoarele date financiare, defalcate pe 

venituri si cheltuieli: 

 Veniturile din vânzări: estimarea prețului de 

vânzare a unui articol tehnic textil de ecranare la 

98 lei/ mp și a volumului din vânzări la 255 m2 

pe lună. 

 Venituri vânzări/ lună = Numărul de articole 

comercializate (m2) x Prețul pe articol (lei/ m2) 

=>  Venituri vânzări/ an = 98 lei/ m2 x 255 m2 x 

12 luni = 299.88 k lei/ an. 

 COSTURI directe cu materialele = 75.888 k lei/ 

an. 

 COSTURI directe cu personalul (fracție) = 

42 k lei/ an. 

 COSTURI indirecte = 73.35 k lei/ an. 

În figura 4.2 este reprezentată schema planului de 

afaceri, cu luarea în considerare a costurilor directe 

(materii prime, energie, salarii), a costurilor indirecte 

(utilități, salarii administrativ, amortizare instalație) 

și a veniturilor din vânzări: 

Analiza punctului de break-even s-a realizat 

pentru aceste date financiare și este reprezentată în 

figura 4.3.  

Punctul de “break even” se atinge la 1100 m2 

articole comercializate, adică dupa 4 luni de la 

inceperea productiei și vânzărilor. În ceea ce privește 

necesitatea de ecranare EM prin huse de protecție a 

echipamentelor electronice, realizate din materiale 

textile, tabelul 5 prezintă cerințele pentru nivelul de 

atenuare EM, raportate la mediul profesional [5]. 

 

 
 

Fig. 4.3. Calcul punct de „break even”. 

 

Din tabelul 6 se poate observa că ecranele textile 

țesute cu fire metalice se încadrează la categoria 

moderat, iar prin acoperirea în plasmă atenuarea se 

îmbunatățește, iar ecranele se încadrează în categoria 

bun. Din punct de vedere al aplicațiilor posible pentru 

protecția față de IEMI, se propune realizarea de huse 

flexibile pentru echipamentele electronice și de tapete 

pentru camerele de servere. 

Puncte tari

* Tehnologie moderna

* Creste functionalitatea de atenuare
EM

* Pastreaza flexibilitatea si
proprietatile textile ale ecranului

* Tehnologie prietenoasa cu mediul

Puncte slabe

* Costuri relativ ridicate

* Deservire sofisticata a instalatiei

* Proces tehnologic discontinuu

Oportunitati

* Realizarea de produse de nisa cu 
valoare adaugata mare

* Posibilitatea realizarii unei marje de 
profit substantiale

* Deservirea unui segment de piata in 
continua crestere

Riscuri

* Lipsa castigarii segmentului de piata

* Costuri fluctuante in privinta
materiilor prime necesare (Cupru, 

Argon)

* Aparitia unor altor solutii de 
ecranare electromagnetica pe piata
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Fig. 4.2.  Planul de afaceri cu amortizarea investitiei in 8 ani. 

 
Tabelul 5. Cerințe pentru nivelul de atenuare în mediu profesional. 

Nota 5 

Excelent 

4 

Foarte bun 

3 

Bun 

2 

Moderat 

1 

Suficient 

Nivel atenuare 

EMSE 

EMSE > 60 dB 60 dB > EMSE 

> 50 dB 

50 dB > EMSE 

> 40 dB 

40 dB > EMSE 

> 30 dB 

30 dB > EMSE 

> 20 dB 

 

5. CONCLUZII 

Se poate concluziona, reiterând amenințarea 

datorată Interferentelor EM Intenționate, ca potențial 

pericol de deteriorare a echipamentelor electronice. 

Soluția ecranării prin structuri textile flexibile cu o 

bună conductivitate electrică este eficientă și asigură 

o protecție adecvată. Acoperirea în plasmă reprezintă 

o metodă modernă de conferire de proprietăți 

conductive suplimentare materialelor țesute cu fire 

metalice, cu o creștere de 10-15 dB pe domeniul de 

frecvenţă 0.1-100 MHz. Planul de afaceri este bazat 

pe amortizarea unei investiții într-o instalație 

industrială de plasmă în 8 ani și pe un volum estimat 

de vânzări, care oferă un cadru orientativ pentru 

desfacerea pe piață a produselor textile tehnice. 

Analiza SWOT  oferă un cadru pentru implementarea 

investiției într-o companie textilă, iar analiza „break 

even” ne oferă cantitatea de producție necesară pentru 

ca venitul din vânzari să depășească costurile directe 

și indirecte, și anume 1100 mp produși și 

comercializați în 4 luni. Drept aplicații principale sunt 

propuse huse flexibile pentru echipamente 

electronice și tapete pentru camera de servere, care 

prin suprafețele necesar estimate pentru acoperire pot 

cu ușurință îndeplini cerințele calculate pentru 

punctul de Break-even .  
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