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Rezumat 
 
Imaginea asupra viitorului industriei europene de textile şi îmbrăcăminte se poate clădi doar 
în jurul unui concept dinamic, bazat pe cunoştinţe multidisciplinare şi pe inovaţie, integrat 
flexibil şi orientat, prin reţele de afaceri, către client.  
Funcţionalizarea materialelor textile este de importanţă majoră şi reprezintă o componentă 
esenţială în procesul de prelucrare a textilelor. În multe cazuri, aceasta permite utilizarea 
produselor textile în domenii de aplicaţie inovative , cum ar fi:  monitorizarea functiilor vitale, 
a performantelor sportive; imbunatatirea calitatii vietii oamenilor care sufera de boli cronice, 
recuperare dupa tratamente medicale etc.  
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Abstract 
 
The image of the future for the European textile and clothing industry can be built up just 
around a dynamic concept, based on multidisciplinary knowledge and innovation, flexibly 
integrated and oriented, by business networks, towards the customer. The 
functionalizing of the textile materials is very important and represents an essential 
component is the textile processing process. In many cases, this allows the utilization of 
the textile products in innovative application domains, such as: the monitoring of vital 
functions, sport performances; the improving of the life quality of human beings who 
suffer from chronic diseases, medical treatment recovery etc. 
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Introducere 
Funcţionalizarea materialelor textile acoperă un domeniu larg de cercetări şi realizări 
deosebit de importante, acest lucru fiind posibil prin modificarea suprafeţelor fibrelor, firelor, 
ţesăturilor şi a altor structuri fibroase sau prin combinarea inteligentă a materialelor (fibre, 
ţesături etc.). Ea cuprinde tehnici de prelucrare, tehnologii de informare şi comunicare pentru 
controlul . 
Funcţionalizarea materialelor textile este de importanţă majoră şi reprezintă o componentă 
esenţială în procesul de prelucrare a textilelor. În multe cazuri, aceasta permite utilizarea 
produselor textile în domenii de aplicaţie complet noi, cum ar fi: textile medicale, articole 
pentru sport, îmbrăcăminte de protecţie, textile pentru automobile, pentru construcţii şi textile 
industriale. 
Cercetarea diferenţială este esenţială pentru îmbunătăţirea proceselor funcţionale şi, 
respectiv, pentru succesul industriei, priorităţile de cercetare stabilite reprezinta  strategii 
instrumentale mai radicale de perfecţionare industrială, bazate pe funcţionalităţi şi/sau 
procese inovatoare. Acestea corespund unei viziuni pe termen lung privind cercetarea 
strategică a dezvoltării produselor textile cu proprietăţi inteligente multifuncţionale, prin 
utilizarea eficientă a tehnologiilor avansate. 
Domeniile de cercetare prioritare includ: 
 Creşterea flexibilităţii şi eficienţei în dezvoltarea produsului şi a materialelor, prin design. 

Productivitatea nu va mai fi pentru multă vreme singura opţiune de creştere a 
competitivităţii globale. O dezvoltare rapidă a produsului, cu implicarea clientului în etapa 
de dezvoltare a produsului va fi esenţială, în viitor, pentru a face faţă cu succes 
competiţiei. 



 Mai mult pentru mai puţin: funcţionalităţi pentru materiale de înaltă performanţă. 
Proprietăţile funcţionale şi nivelul de performanţă ale produselor necesită o îmbunătăţire 
constantă, pentru a satisface, în permanenţă, necesităţile din ce în ce mai mari ale 
clienţilor, evitând în acelaşi timp creşterile de preţuri. 

 Verde, mai verde, cel mai verde.  
Procesele utilizate în realizarea materialelor textile funcţionale trebuie să protejeze într-o 
măsură din ce în ce mai mare mediul, iar utilizarea resurselor naturale, a energiei şi a 
produselor chimice trebuie reduse la minimum. 

 Performanţă prin abilitatea de a se modifica sau adapta la cerere.  
Materialele utilizate într-un anumit context, care îşi schimbă funcţionalităţile 
corespunzător condiţiilor de mediu sau impulsurilor, pot aduce clientului multe beneficii. 

 Procese noi pentru funcţionalizare.  
Bazate pe intensificarea proceselor  care funcţionează mai rapid, acestea sunt 
multivalente, flexibile şi adecvate producţiei de serie (loturi, seturi) mici. 
 

Cercetari si realizari de produse textile functionalizate 
 
Produsele textile noi pentru o performanţă umană îmbunătăţită reprezintă un nou domeniu 
inovator important pentru industria de textile şi îmbrăcăminte. Cerinţele utilizatorilor finali în 
ceea ce priveşte funcţiile textilelor şi ale îmbrăcămintei sunt din ce în ce mai mari. 
Caracteristicile de performanţă, precum şi funcţiile de protecţie şi vindecare trebuie 
combinate atât cu greutatea redusă, controlul optim al căldurii şi al umezelii şi cu confortul în 
purtare, cât şi cu durabilitatea în utilizare şi îngrijire, iar la capătul ciclului de viaţă al 
produsului, cu biodegradabilitatea sau cu alte opţiuni care favorizează reciclarea şi 
reutilizarea. În competiţia internaţională acerbă, la care trebuie să facă faţă industria de 
textile şi îmbrăcăminte, o nouă generaţie de textile şi îmbrăcăminte cu un grad ridicat de 
funcţionalizare va oferi acestei industrii un nou avantaj competitiv. Priorităţile de cercetare în 
acest domeniu sunt rezultatul tendinţelor şi necesităţilor sociale, alături de impedimentele 
tehnologiei de vârf, în ceea ce priveşte tehnologia procesului şi cercetarea aplicativă. 
Printre principalele provocări cu care Umanitatea se confruntă la acest început de mileniu, 
unele dintre ele dialectic antagoniste- menţionăm: 
- procesul de îmbătrânire demografică în ritm alert, cu multiple consecinţe , incluzând 
problemele specifice vârstnicilor cum ar fi: polipatologia/dizabilităţi, tulburări de termo-
homeostazie, depresie, izolare 
- progresele în salvarea vieţii, incluzând diferite tipuri de traume periculoase prin 
instabilitatea cauzată în fotoliul rulant. 
- creşterea calităţii vieţii pentru cât mai mulţi indivizi în cadrul societăţii, în special în ţările 
dezvoltate- inclusiv ţările din UE 
- scăderea ratei natalităţii 
În cursul anului 2001, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a publicat Clasificarea Internaţională 
a funcţionării, dizabiliăţii şi stării de sănătate (ICF)-DH accepatată ca  una din clasificările 
sociale ale Naţiunilor Unite ce încorporează Regulile Standard de Egalizare a Oportunitatilor 
pentru Persoane cu Dizabilităţi.(1) 
Clasificarea reprezintă un  instrument  adecvat pentru implementarea drepturilor 
internaţionale ale omului în legislaţia ţărilor membre şi în acelaşi timp un progres crucial în 
integrarea domeniului medical, ştiinţific cu cel al activităţilor înrudite. 
Astfel, funcţionarea umană este considerată a fi “non-problematică” dacă totul este adecvat 
şi “problematică” dacă apar limitări importante de diferite tipuri. 
 Pentru o mai bună analiză sunt considerate 3 dimensiuni: 

- Structura şi funcţiile corpului, numită “B” 
- Activitatea la nivel individual, numită “A “ 
- Participarea socială, numită “P” 



În consecinţă şi  mai specific se poate spune că pentru nivelul B integritatea înseamnă 
funcţionare şi structură normală şi dizabilitatea constă în deviaţii importante sau dificultăţi în 
funcţionarea corpului; pentru nivelul A, activitatea reprezintă performarea, de către un individ 
a unei sarcini sau acţiuni şi limitarea activităţii exprimă dificultăţile pe care le poate întâmpina 
un individ în performarea unor acţiuni; pentru nivelul P, participarea înseamnă implicarea 
non-problematică a individului în viaţa socială sau comunitate şi restricţia participării constă 
în aspectele problematice din acest domeniu. 
Bazându-ne pe monitorizarea non-invazivă a semnalelor fiziologice şi pe algoritmi specifici 
pentru interpretarea şi cuantificarea lor, vom fi capabili, prin intermediul acestor textile să 
identificăm cele două mari statusuri din clasificarea ICF: non-problematic/de comfort de cel 
problematic/critic cu posibilitatea anunţării wireless a unei unităţi medicale de urgenta 
O directie de cercetare strategica o constitui cercetarea transdisciplinara pentru realizarea 
sistemelor convergente de monitorizare a unor functii vitale.  
 Senzorii  propusi  pentru  atasarea/incorporarea in suproturi textile   destinate realizarii 
articolelor vestimentare utilizate pentru monitorixarea non-invazivă a semnalelor fiziologice 
sunt detectori pentru: 

- Temperatura corpului- atât centrală cât şi medie cutanată 
- Frecvenţa cardiacă- incluzând rata bătailor inimii fetale 
- Tensiunea arterială 
- Acceleraţia unghiulara şi gradul de înclinare (toate integrate prin algoritmi specifici în 

formule ce permit descrierea şi ierarhizarea cantitativă a stării de comfort, respectiv a 
celor problematice /inclusiv critice) 

Se considera că cele mai bune poziţii de amplasare a  senzorilor sunt: 
- pentru acceleraţia unghiulară şi gradul de înclinare- în jurul gâtului şi umerilor,  
- pentru senzorii care colectează temperatura centrala a corpului în zona axilara (şi tot 
pentru masurarea temperaturii- dar cea cutanată- în zone cunoscute a avea valori 
termice relativ constante la masuratori repetate), 
- în regiunea precordială senzorii pentru măsurarea frecvenţei cardiace şi respectiv la 
nivel periombilical, la gravide, cei pentru masurarea bătăilor cordului  fetal  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Pozitionarea senzorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca rezultat al unei activitati multidisciplinare s-a 

realizat un ansamblu vestimentar compus din: 



▪Suportul textil tricotat cu proprietati multifunctionale/ecologic, bioactiv, confort 
psihosenzorial este realizat din fire filate, in gama de finete Nm 50 –70, care au următoarele 
compoziţii fibroase 100% PES ignifug - bioactiv, amestec 60% PAN bioactiv / 40% bumbac, 
100% celuloză regenerată, respectiv masa specifică în intevalul 100-140 g/m2. 
 
▪Senzori atasati pe suportul textil 

 
Senzor piezoelectric pentru monitorizarea respiratiei: 
Caracterisitici: 
Tensiune de iesire: 0 -1000 mV; Dimensiuni/ Φ35 mm, H = 5 mm;  
Capacitate electrica: Cs=24 nF ± 10%, cu f = 100 Hz; K = modul 
piezoelectric: 250pC/N (PbTiO3); Limita de variatie temperatura: 0-
80oC  
     

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Senzorii se ataseaza pe produsul subvestimentar in locuri specifice semnalului de 
monitorizat. Produsele subvestimentare precum si senzorii respectivi  se pot folosi ca 
elemente de sine statotoare si-n alte aplicatii.                            
Experimentarile s-au realizat in clinici de specialitate, rezultatele obtinute  deschid noi directii 
de cercetare convergenta pentru monitorizarea urmatoarelor semnale: 

- temperatura medie centrala si periferica 
- alura ventriculara (inclusiv la fat)  si pulsul periferic 
- tensiunea arteriala 
- aceleratia liniara si pozitia  

 
Ca impact stiintific, economic, social si de mediu se pot mentiona urmatoarele aspecte: 
-fundamentarea convergenta a conceptului de smart textile  
-cresterea competitivitatii si creativitatii; dezvoltarea economica durabila a agentilor 
economici; 
-imbunatatirea indicatorilor sintetici ai starii de sanatate (speranta medie a vietii la nastere, 
speranta medie de viata sanatoasa, mortalitatea); 
- reducerea cu 10% a  cheltuielilor de sanatate si medico-sociale, cresterea calitatii vietii, a 
performantelor si a capacitatii de integrare sociala. 
 
Concluzii 
-Monitorizarea sănătăţii este o problemă vitala pentru pacienţi care  necesită o asistenţă şi 
un tratament continuu. Pentru a mări mobilitatea unor astfel de pacienţi, este depus un efort 
deosebit la nivel mondial pentru  dezvoltarea de sisteme  ce pot fi purtate pe corp pentru 
monitorizarea parametrilor fiziologici precum mişcările respiratorii, activitatea cardiacă, 
oximetrie, temperatura corpului, etc. 
-Monitorizarea semnalelor fiziologice, sistemul e-health, asigura imbunatatirea indicatorilor 
sintetici ai starii de sanatate, reducerea cheltuielilor de sanatate, cresterea calitatii vietii si 
constituie o directie strategica de activitate transdiciplinara. 

Senzor cu carbon grafit destinat monitorizarii umiditati 
Caracteristici: 
- domeniu de umiditate 20-60% (60 – 100%);    
- domeniu de variatie al rezistentei 6-12 ohmi. 


