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 ABSTRACT 
 
Tricoturile tridimensionale cu aplicaţii tehnice reprezintă soluţiile principale utilizate 
la obţinerea preformelor tricotate cu forme complexe. Materialele compozite tricotate 
oferă o gamă diversă de utilizări în toate domeniile tehnice (domeniul construcţiilor, 
industria producătoare de maşini, geotextile, echipamente de protecţie, echipamente 
sportive, medicină etc.). În cadrul fiecărui domeniu, cerinţele avute în vedere sunt 
diferite, dictând astfel tipul de materie primă utilizată în vederea producerii 
materialelor compozite. Rolul acestora este dictat de funcţia pe care trebuie să o 
îndeplinească materialul. Lucrarea prezintă modalităţi de obţinere a preformelor 
tricotate ce au la bază structuri tip sandwich. Diversificarea acestora se face prin 
structură, numărul de straturi de legătură, poziţia straturilor exterioare şi 
posibilităţile de conturare. Preformele tip sandwich sunt studiate ţinând cont de 
posibilităţile tehnologice ale maşinilor rectilinii de tricotat controlate prin 
microprocesor. 

 
Cuvinte cheie: tricoturi 3D, materiale compozite, maşini rectilinii de tricotat, 

structuri tip sandwich. 
 

1. INTRODUCERE 
 

Materialele textile compozite se referă la o gamă largă de suprafeţe textile ce pot 
fi obţinute prin: ţesere, împletire, tricotare sau obţinerea de materiale neţesute. În 
momentul alegerii variantei optime a tehnologiei de realizare a preformelor compozite 
trebuie avute în vedere atât punctele tari cât şi cele slabe ale fiecăruia. 

 Aplicabilitatea materialelor textile tehnice în inginerie a cunoscut o creştere 
exponenţială în ultimele decenii. Aceste materiale sunt cunoscute şi sub denumirea de 
textile tehnice utilizându-se pentru: transport, geotextile, construcţii civile, construcţia 
de drumuri, industria aerospaţială, militară, medicină, echipamente sportive, 
îmbrăcămintea de protecţie etc.   

 Materialele compozite cu ranforsări textile reprezintă unul din domeniile 
principale de aplicaţie a textilelor tehnice. Preformele tricotate 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. 
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Materialele compozite avansate au la bază materiale textile cu forme complexe 
ce se îndepărtează tot mai mult de materialele tradiţionale, fiind folosite în combinaţie 
cu mase plastice, sticlă, pelicule, hârtie etc. 

Preformele tricotate ce au la bază structuri tip sandwich se pretează a fi utilizate 
în domenii în care se cere scăderea masei produsului (industria constructoare de 
maşini, industria aeronautică). Pe lângă raportul masă/rezistenţă îmbunătăţită, 
preformele tricotate prezintă coeficienţi de tracţiune, încovoiere şi impact ridicaţi. 

Un tricot sandwich reprezintă o construcţie 
tridimensionala compusă din două sau mai multe 
suprafeţe conectate prin intermediul straturilor de 
legătură (Fig. 1.1). 

Sistemul clasic de realizarea a structurilor tip 
sandwich (ţesere sau tricotare pe maşini circulare) 
presupune legarea straturilor prin fire. Dezavantajul 
acestor tehnologii este dat de distanţa limitată dintre 
cele două suprafeţe conectate.  

Producerea preformelor necesită tehnologie tridimensională de realizare, care 
poate fi îndeplinită de maşinile rectilinii de tricotat comandate prin microprocesor. 
Aceste maşini sunt prevăzute cu selectare electronică la un nivel a acelor, sisteme de 
came integrate pentru tricotare sau transfer, posibilitatea deplasării laterale a fonturii 
spate, mecanism de tragere principal, mecanism de tragere auxiliar, tragere concentrată 
cu platine de închidere-aruncare şi mecanism de alimentare adaptabil. Aceste 
caracteristici tehnologice oferă posibilitatea realizării tricoturilor tehnice cu aplicaţii 
tridimensionale cu ajutorul maşinilor de tricotat rectilinii.  

Principalul obiectiv al acestei lucrări constă în analiza modalităţilor de obţinere a 
preformelor tricotate ce au la bază structuri tip sandwich şi realizarea practică a 
acestora în vederea obţinerii unor forme complexe ce pot constitui preforme pentru 
materiale compozite. 

 
2. STRUCTURI TIP SANDWICH 

 
Tricoturile tridimensionale ce au la bază structuri sandwich se obţin prin 

realizarea individuală a unor suprafeţe interconectate prin fire sau straturi tricotate. 
Principiul de realizare a tricoturilor sandwich constă în tricotarea individuală a 
straturilor pe cele două fonturi iar suprafaţa de legătură urmează a fi tricotata după 
oprirea tricotării straturilor de bază într-un anumit punct. Legarea straturilor 
intermediare de straturile de bază se face prin bucle sau ochiuri. 

Pentru realizarea suprafeţelor individuale conectate cu straturi de legătură acele 
sunt aranjate de obicei în raport 1:1. Tricotul sandwich are la bază ca posibilitate de 
realizare tricotul tubular (Fig. 2.1).  

Fig. 1.1 Tricot sandwich – principiul 
constructiv 
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Legarea straturilor cu bucle de ancorare. 

Tricot sandwich cu două straturi de legătură. 
Raportul acelor în lucru de1:3. 

  
Structură sandwich cu două straturi de legătură 

Fig. 2.1 Tricot sandwich cu două straturi de legătură, vedere în secţiune a rândurilor de ochiuri, panou 
realizat pe maşina rectilinie de tricotat Stoll CMS 530 E 6.2 

 
Straturile de legătură pot fi tricotate în două moduri: într-un strat şi în două 

straturi (Fig. 2.2). În cazul în care se optează pentru varianta cu un singur strat de 
legătura acesta se realizează pe o singura fontură, în structură glat sau pe două fonturi 
în structură patent şi interlock. Dispunerea stratului poate fi perpendiculară pe straturile 
de bază sau dispunere înclinată. În cazul celei de-a doua variante, cu două straturi de 
legătură, acestea sunt tricotate individual pe cele două fonturi şi interconectate în 
anumite puncte. 

 

    
Strat singular Strat dublu 

 
Fig.2.2. Exemple de tricoturi sandwich cu doua şi trei straturi de legătură 

 
Sensul de tricotare; A, D, E – straturi de bază; B,C,F,G – straturi de legătură 
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Celulele interioare create între suprafeţele de bază şi cele de legătură pot avea 
diferite orientări: verticală, orizontală sau diagonală (Fig.2.3). Aceste orientări pot fi 
utilizate pentru producerea unor tricoturi cu destinaţii tehnice cu diferite aplicaţii 
(conducerea lichidelor, introducerea unor senzori, baterii, conductori electrici). 

 
Orientarea celulelor pe direcţie 

oblică 
Orientarea celulelor pe direcţie 

orizontală 
Orientarea celulelor pe direcţie 

verticală 

   
Fig.2.3. Posibilităţi de orientare a celulelor interioare 

 
3. DIRECŢII DE DIVERSIFICARE 
 
Dezvoltările aduse maşinilor rectilinii electronice de tricotat au dus la  

îmbunătăţirea posibilităţilor de realizare a conturării formelor tricotate. Conturarea 
tricoturilor se face utilizând următoarele metode: variind dimensiunea starturilor, 
alternarea numărului de ace aflate în lucru atât pe direcţia rândului cât şi a şirului de 
ochiuri şi tehnica încheierii prin tricotare. 

Forma tricoturilor tip sandwich poate varia în funcţie de dimensiunea stratului 
de legătură, tricotarea de rânduri incomplete, conturarea spaţială 

Prin variaţia dimensiunii straturilor se obţine o modificare în secţiune 
transversală a formei (Fig.3.1). Prin tricotarea de rânduri incomplete se obţine o 
modelare spaţială dată de tricotarea pe ace selectate în timp ce acele rămase nu 
participă la tricotare în rândul respectiv dar menţin ochiurile până când sunt introduse 
în lucru (Fig.3.2). Conturarea spaţială a formei se realizează prin îngustări şi lărgiri 
realizate prin transfer de ochiuri şi deplasări ale fonturii (Fig.3.3). 

 

 
  

Fig. 3.1Variaţii ale dimensiunii 
straturilor 

Fig. 3.2 Tricotare de rânduri 
incomplete 

Fig. 3.3 Conturarea spaţială 
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CONCLUZII 
 

Tricoturile tip sandwich sunt structuri tridimensionale pretabile realizării 
preformelor 3D tricotate utilizate în domenii tehnice. Dacă se utilizează fire de înaltă 
performanţă aceste compozite capătă proprietăţi mecanice superioare materialelor 
tradiţionale. 

Utilizarea maşinilor rectilinii de tricotat oferă largi posibilităţi de conturare a  
preformelor tricotate, totodată timpul de realizare a preformei este redus semnificativ, 
cantitatea deşeurilor este diminuată iar forma finală este de o calitate superioară.  
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