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Rezumat 

Problema supusă atenţiei analiştilor politici şi militari, este dacă îmbrăcămintea ,,ar 

trebui sau nu’’ să preocupe în prezent domeniul apărării naţionale, şi dacă da, atunci care este 

legătura dintre modernizarea poliţiei şi creşterea parametrilor tehnici ai îmbrăcămintei pentru 

protecţie.  

Dintotdeauna omenirea s-a aflat în cumpăna existenţei sale între două sensuri: proiecţia 

viitorului sau revelaţia trecutului. Pe cât de uşor se proiectează paşii atunci când este vorba de 

viitor, pe atât de greu se renunţă la problemele care o marchează, din trecut.  

O preocupare majoră a tuturor ţărilor este aceea de a asigura protecţia împotriva tuturor 

formelor de agresiune militară. În timpul misiunii sale de luptă, soldatul sau poliţistul trebuie 

protejat împotriva: factorilor de mediu (frig, umezeală, căldură, radiaţie solară), riscurilor de 

luptă (fragmente balistice, gloanţe, cuţite, agenţi chimici şi biologici, flacără şi căldură). 

Necesitatea cunoaşterii de către specialiştii din domeniu a aspectelor legate de tehnologia de 

confecţionare a vestelor antiglonţ a constituit punctul de plecare, motivaţia tratării acestei teme. 

Cerinţele majore ale unui echipament de protecţie sunt : 

- cerinţe fizice (durabilitate, rezistenţă la uzură, rezistenţă la tracţiune) 

- cerinţe fiziologice (greutate mică, confort în purtare, păstrarea mobilităţii de acţiune) 

- cerinţe ale domeniului de luptă (protecţie la şocuri mecanice, rezistenţă la flacără, rezistenţă la 

agenţi chimici şi biologici) 

Pentru a satisface aceste cerinţe s-au iniţiat programe speciale care cuprind : 

- cercetarea de noi tehnologii pentru îmbunătăţirea balanţei între funcţia de protecţie şi cerinţele 

fiziologice; 

- modul de integrare a cât mai multe funcţii în cât mai puţine articole de îmbrăcăminte ce 

formează un sistem ; 

- tehnologii pentru un răspuns flexibil la condiţiile de mediu. 
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De regulă, pentru realizarea uniformei militarilor şi poliţiştilor în perioadele de pregătire 

a conflictelor se utilizau cele mai noi descoperiri din domeniul materiilor prime. Actualmente 

cercetarea ştiinţifică este capabilă să creeze fire, fibre şi ţesături care să satisfacă necesităţile din 

toate punctele de vedere. Mai mult, acestea pot înlocui cu rezultate foarte bune şi alte produse 

din natură sau create de om precum lemnul, oţelul, pielea, sticla, cauciucul etc., cu aceleaşi 

rezultate sau mai bune, chiar în condiţiile creşterii şi a altor parametrii sau reducerii costurilor de 

producţie.  

Apariţia ,,materialelor inteligente’’ a revoluţionat nu numai producţia de îmbrăcăminte 

specială de protecţie, dar a dat si posibilitatea regândirii întregului sistem de echipare a unui 

luptător.  

Ultimele studii în domeniul îmbrăcămintei de protecţie fac referiri şi la alte categorii şi 

noţiuni insuficient cercetate până în prezent. Dintre acestea se amintesc confortul psihosenzorial, 

noţiune care desemnează, din punct de vedere al îmbrăcămintei de protecţie, capacitatea de a 

insufla luptătorului eleganţă, comoditate în purtare şi mai ales garanţia psihică că echipamentul 

îi apără viaţa şi îi aduce succesul în luptă.  

În prezent, pe plan mondial se acordă o atenţie specială protejării personalului din armată 

şi poliţie împotriva gloanţelor şi schijelor, prin echipamente textile din ce în ce mai performante, 

de protecţie balistică. 

În lucrarea “Vesta antiglonţ – echipament de protecţie balistică” se realizează o cercetare 

constructiv - estetică şi tehnologică a vestele antiglonţ ca echipamente de protecţie balistică. 

Acest studiu are la baza o cercetare amănuţită a articolelor de îmbrăcăminte de protecţie, de 

ultimă generatie şi care corespund din punct de vedere tehnic, fiind adaptate necesităţilor tactice 

impuse de câmpul de luptă modern. 

În cadrul lucrării, se prezintă caracteristicile materialelor utilizate pentru realizarea 

acestora, structura de straturi, teste de impact, odată ce se face trecerea în revistă a principalelor 

repere privind evoluţia, rolul şi importanţa acestora în diferite domenii de activitate umană. 

Tehnologia de confecţionare a vestelor antiglonţ (metoda de proiectare, tehnologia de 

confecţionare, structura de straturi) se prezinta  în ultima parte a lucrării. Lucrarea se încheie cu 

prezentarea unei metode de testare a capacităţii de protecţie a vestei antiglonţ. 

Concluziile subliniază importanţă investirii în cercetarea şi descoperirea unor noi 

metode, ţesături, procese tehnologice în realizarea echipamentelor de protecţie balistică. 
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1.  Metoda de realizare 

Structura standard a unui produs antiglonţ implică un anumit număr de straturi de 

material pentru protecţie balistică, asamblate în ceea ce se cheamă «pachet balistic». Acesta este 

inserat într-o husă realizată dintr-o ţesătură de nylon sau bumbac. Pachetul balistic poate fi fixat 

definitiv în husă sau detaşabil. 

Pachetul balistic este de fapt foarte complex. Numărul de straturi din structura pachetului 

poate varia în limite destul de largi (10 – 14 până la 32 – 40), aceasta depinzând de 

caracteristicile materialului de protecţie balistică utilizat. Acesta este disponibil la producători în 

structuri şi compoziţii variate, fiecare tip având propriile proprietăţi de protecţie balistică unice. 

Se pot construi pachete balistice atât dintr-un singur tip de material cât şi din două sau 

mai multe tipuri combinate. Amplasarea şi numărul straturilor din fiecare tip în structura 

pachetului balistic influenţează ansamblul performanţelor balistice ale pachetului. Chiar mai 

mult, unii producători introduc în pachet un strat de material non-balistic, acesta având drept 

unic scop creşterea nivelului de protecţie la trauma de impact. Există de asemenea şi compozite 

de două sau mai multe materiale balistice. Ca urmare, este imposibil de comparat un produs cu 

altul doar în baza numărului de straturi din structura pachetului balistic.  

Maniera în care pachetul balistic este asamblat intr-un tot unitar diferă de asemeni de la 

un producător la altul. Există mai multe variante de asamblare:  

• Fixarea straturilor prin coasere pe contur; 

• Fixarea straturilor în anumite puncte; 

• Fixarea straturilor cu cusături paralele verticale sau orizontale; 

• Fixarea straturilor prin matlasare. 

Nu s-a constatat nicio influenţă a modului de fixare a straturilor asupra proprietăţilor de 

rezistenţă balistică a pachetului. În schimb, fixarea straturilor tinde să îmbunătăţească 

performanţele de ansamblu, mai ales în cazul traumei de impact. 

Modelele produselor de îmbrăcăminte se diferenţiază în cadrul aceluiaşi tip de produs 

după aspectul formei exterioare prin: 

>   Varietatea tipurilor de croială şi siluetă; 

>   Diversitatea liniilor decorative şi decorativ-constrcutive; 

>   Multitudinea   elementelor   compoziţionale   utilizate   pentru   asigurarea unităţii modelului; 
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>   Multiple posibilităţi de realizare a formei plastice a suprafeţelor (cute, falduri, creţi, drapaj); 

>   Utilizarea materialelor de facturi şi culori diferite; 

>   Varietatea elementelor decorative şi a accesoriilor. 

Din acestă enumerare se poate constata că unii din factorii de diferenţiere a formei 

exterioare care au caracter decorativ (culoarea şi factura materialului), iar alţii au un caracter 

dinamic. Cei din urmă vor influenţa configuraţia numărul şi mărimea elementelor şi reperelor 

produsului, deci desfăşuratele plane ale acestora.  

Ţinând seama de criteriile enunţate, construcţiile de bază elaborate pentru o grupă de 

purtători sunt pentru unul şi acelaşi tip de produs, destul de numeroase. 

 Elaborarea constructivă a unui nou model impune ca din multitudinea tiparelor de bază 

existente la un moment dat pentru tipul respectiv de produs, să fie aleasă cea adecvată 

particularităţilor impuse de model. 

2. Elaborarea tiparelor de model pentru vesta de protecţie balistică 

În programul Gemini CAD s-a realizat construcţia directă a tiparului de model pentru 

vesta antiglonţ. Datele tehnice necesare construcţiei tiparului sunt prezentate în tabelul numărul 

1, iar modul de preluare a dimensiunii de produs este exemplificat în figura nr. 1. 

 

Construcţia tiparelor de model s-a realizat în modulul Desenare. În acest modul s-a 

desenat conturul exterior al vestei (faţă, spate) după care acesta s-a redimensionat şi modelat (s-
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au utilizat funcţii şi comenzi specifice modulului Modificare formă) pentru cotele de gabarit  A, 

C, E, F, Q, R.  

Tiparele astfel obţinute au fost gradate, folosind comenzi şi funcţii specifice modulului 

Gradare, pentru a obţine contururile aferente tuturor mărimilor din gama dimensională. 

 

 

Vesta gradată- reperele mari 

 

După gradare, tiparele faţă, spate au fost secţionate şi prelucrate pentru a obţine formele 

reperelor componente ale vestei. Reperul pentru faţă se secţionează la 6 cm de baza inferioară 

pentru realizarea deschiderii locaşului pentru Kevlar. Partea superioară astfel rezultată se 

măreşte cu 2 cm pentru suprapunerea închiderii zonei pentru Kevlar. La fel se procedează şi 

pentru reperul spate.  
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Se construiesc separat reperele pentru guler, pe baza lungimii conturului răscroielii 

gâtului.  

Se  construiesc apoi tiparele celor două buzunare cu  dimensiunile de: 28x35cm  faţă, 

respectiv 29x32.5 cm spate şi tiparul de clapă de 6x29 cm. 

 

 

 

 3. Tehnologia de realizare a vestelor cu protecţie balistică (antiglonţ) 

 

Vesta de protecţie balistică are în structură următoarele tipuri de materiale:  

- material de baza: ţesătura tip 560 Cordura tratată pentru a rezista la foc şi acoperită cu o 

peliculă impermeabilă;  

- căptuşeală: tercot din bumbac 67% şi polyester 33%. Se foloseşte această combinaţie de 

bumbac şi poliester deoarece bumbacul are o rezistenţă scăzută la acţiunea agenţilor;  

- material de protecţie balistică: Kevlar în 22 de straturi pentru a atinge Nivelul IV de 

protecţie balistică ( conform NIJ0108.01)  şi o placă ceramică din material compozit din 

twaron şi material ceramic.  

- accesorii: chinga de diferite lăţimi şi banda Velcro de asemenea de diferite mărim 

 

Cuplarea fazelor în operaţii 
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Scopul  cuplării fazelor în operaţii este utilizarea eficientă  a forţei de muncă şi a 

echipamentelor tehnologice. Utilizând informaţiile furnizate de graf, se stabileşte modul optim 

de cumulare a mai multor faze tehnologice având drept criteriu principal maximizarea utilizării  

capacităţii de muncă  a executantului.  

 

La constituirea operaţiilor, se respectă următoarele 

restricţii: 

-  cumularea fazelor se realizează distinct pentru cele 

două părţi  ale procesului: de prelucrare pe elemente şi de 

asamblare a produsului. 

-  cumularea fazelor se realizează ţinând cont de tipul 

utilajului 

- cuplarea fazelor în operaţii se realizează astfel încât, la 

structurarea liniei tehologice deplasările interoperaţioale 

ale semifabricatelor între locurile de muncă  să fie minime 

şi fără întoarceri mari  pe linia tehnologică. 

Tehnologia de execuţie a acestor poduse, datoriă 

destinaţiei lor prezintă anumite caracteristici, după cum 

urmează: 

 

- la croirea ţesăturilor de bază (feţe), toate straturile se 

aşază cu faţă în sus 

- căptuşelile se croiesc faţă la faţă 

- toate chingile se taie la cald 

- desimea cusăturilor este de 3.5-4 paşi/cm 

- rezervele de coasere sunt de 0.8 cm 

- velcro de 25 mm   se coase pe chinga de 25 mm fără a se întoarce capetele 

- toate cheiţele de pe produs au aceeaşi dimensiune (23 mm / 50 împunsături) 

- pe exteriorul vestei se coase velcro şi chinga de acelaşi tip şi în aceeaşi nuanţă 

- la capetele deschiderii cu velcro a căptuşelilor de faţă şi spate se bat cheiţe 

- la coaserea găicilor din chinga de 25 mm, se porneşte cu cheiţa de pe mijloc 

- distanţa dintre cheiţe este de 4 cm 

- distanţa dintre rândurile de chingi este de 2.5 cm 

 

 

Structura de straturi a vestei de 

protecţie balistică (antiglonţ) 
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- se folosesc 2 tipuri de aţă: neagră de 50 - pentru cheiţe şi velcro de pe faţa produsului, şi aţă 

petrol pentru celelalte cusături 

- pe clapa de buzunar spate precum şi pe exteriorul buzunarului de faţă la partea superioară se 

coase velcro puf de 50mm  

- nu se admit cusături înşirate, tighele scăzute, paşi săriţi, capete de aţă  

- produsele se şterg de semnele de marcaj 

După confecţionare produsului, se impune testarea acestuia, atestarea capacităţii de 

protecţie.  

Testarea vestelor se realizează în următoarele etape: 

Preluarea produselor:  

Se selectează 4 produse în mod aleatoriu, în general pentru persoane cu valori mari ale 

perimetrelor bustului (Pb = 117 ÷122 cm ) 

Echipament:  

Arma de testare poate fi pistol, puşcă sau o altă armă la care se foloseşte tipul de glonte cerut 

pentru care a fost proiectat modelul tipul de vestă.  

Cronometrul trebuie să aibă o precizie de 1μs şi o acurateţe de 2 μs. 

Materialul suport al produsului: 

Materialul suport trebuie să fie unibloc de cel puţin 10,5 cm grosime şi cu o lungime şi o 

lăţime suficiente (aproximativ 61x61 cm) pentru a putea acoperi complet suprafaţa produsului ce 

se testează. 

Materialul suport trebuie condiţionat cel puţin 3 ore la temperatură de 15 – 30°C. 

Consistenţa sa trebuie să fie astfel încât o deformare de 25 ± 3 mm să se obţină la impactul cu un 

obiect cilindric din oţel, cu terminaţie semisferică, dimensiuni de 44,5 ± 0,5 mm şi greutate de 

1000 ± 10 g ce cade de la o înplţime de 200 ± 2 cm pe suprafaţa produsului.  

Se vor realiza 3 teste, distanţele dintre punctele de impact şi faţă de margini trebuie să fie 

de minim 76 mm. 

Produsul antiglonţ: 

Produsul va fi stropit cu apă pe ambele părţi în următoarele condiţii: orificiile 

dispozitivului de stropire trebuie să aibă anumite dimensiuni şi grad de împrăştiere astfel încât la 

un debit de 10 ± 2 l/h să  ude uniform o suprafaţă de 0,1 m2. Orientarea spray-ului se va face 

astfel încât picăturile să lovească suprafaţa produsului sub efectul gravitaţiei. 

Fiecare suprafaţă a produsului trebuie udată timp de 3 minute. Testul balistic va începe 

imediat ce produsul este ud şi poate dura 30 minute de la îndepărtarea jetului de apă. Dacă în 

acest timp nu s-au obţinut toate datele necesare, se reface testul cu un alt produs. 
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Amplasarea echipamentului: 

Se pregăteşte echipamentul ca în figura de mai jos: 

-Se fixează arma astfel încât direcţia de 

tragere să fie orizontală; 

-Se condiţioneză încăperea astfel încât să 

se înregistreze o temperatură şi umiditate 

constante în intervalul 20 – 28 °C, 

respectiv 30 – 70 %; 

-Se condiţionează şi se testează materialul 

suport; 

-Se reglează cronometrul astfel:  

-Se poziţionează punctul de începere a 

cronometrării la distanţa B de armă; 

-Se poziţionează punctul de terminare a cronometrării la distanţa C de începutul cronometrării; 

A = 5 m pentru produsele antiglonţ de tip I, IA, II şi IIA, respectiv 15 m pentru tipurile III şi IV; 

B = minim 2 m; 

C = aproximativ 0,5 – 1,5 m. 

Pentru o mai bună evaluare a factorilor de care depind performanţele unui produs 

antiglonţ firma DuPont a dezvoltat recent modele computerizate eficiente ce pot simula 

complexitatea unui impact. Simulările au furnizat rezultate destul de apropiate de cele ale 

testărilor realizate în condiţii standard. 

 



Concluzii 

Uniforma militară este o categorie aparte în familia produselor de îmbrăcăminte, cu 

principii de rezolvare constructiv - estetice şi tehnologice uneori particulare, diferite de 

îmbrăcămintea uzuală, datorită condiţiilor în care ea se îmbracă şi mai ales datorită rolului pe 

care trebuie să îl îndeplinească.  

În realizarea acestor produse de îmbrăcăminte, produse care sunt puţin influenţate de 

modă şi model prin destinaţia lor, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:  

a. Aderarea Romaniei cu drepturi depline, la NATO şi participarea alături de militarii celorlalte 

state aliate, la misiuni comune, presupune alinierea la standardele şi cerinţele operaţionale ale 

acestei structuri de importanţă mondială. Practic, în acest moment fiecare armată din ţările care 

compun alianţa are propria culoare şi propriul model atât pentru ţinuta de oraş cât şi pentru 

ţinuta de lupta, aceasta fiind nu numai rezultatul unei tradiţii istorice dar şi al unor experienţe 

acumulate de aceste ţări. Apare necesitatea de aliniere în mod deosebit la ţinutele de luptă pentru 

o mai uşoară identificare pe câmpul de luptă, dar şi pentru mărirea performanţelor legate de 

greutate, confort, rezistenţa la mediile exterioare în condiţiile în care armamentele cunosc o 

permanentă perfecţionare.  

b. Toate cercetarile care se întreprind în prezent în lume privind îmbracamintea, precum şi 

rezultatele obţinute se aplică mai întâi în domeniul militar, demonstrând faptul că militarii zilelor 

noastre nu pot face faţă condiţiilor de pe câmpul de luptă (în aer, apă sau uscat), decât dacă sunt 

sănătoşi şi dacă poartă o îmbrăcăminte adecvată, care corelată cu starea fiziologică şi 

psihologică îi pot mări sau din contră micşora rezistenţa organismului.  

c. Factorii de mediu exteriori sunt deosebit de complecşi. Aproape că nu există factor care să 

poată fi scos de sub incidenţa domeniului militar şi pentru care trebuie să se acorde o atenţie 

deosebită. Militarii trebuie să facă faţă (cu excepţia agenţilor patogeni şi a viruşilor) tuturor 

vicisitudinilor naturii sau a altor factori creaţi de inteligentţ şi mâna omului. Cea mai mare parte 

a acestor ameninţări poate fi atenuată sau înlăturată prin îmbrăcăminte.  

 

d. Mediile şi condiţiile climatice în care îşi desfaşoară activitatea militarii sunt diferite, ceea ce 

determină o abordare diferită a naturii, greutăţii şi numărului de straturi din care se compune un 

ansamblu de echipament, necesar a asigura protecţia eficace împotriva solicitărilor multiple şi 

complexe pe care trebuie să le suporte militarii.  

e. Stările de confort sau discomfort ale militarilor, datorate îmbrăcămintei, pot atrage dupa sine 

potenţarea sau reducerea stării generale de activitate, cu implicaţii asupra atenţiei, a efortului, 

concentrării şi ripostei, în general asupra psihicului. De exemplu starea de frison datorată 



 12 

frigului poate duce la tremuratul mâinilor şi picioarelor care va îngreuna modul de mânuire şi 

manevrare ale armamentului.  

f. Actualele evoluţii în domeniul tehnologic din industria textilă şi chimică fac posibile 

realizarea de materii prime şi materiale, fire, fibre şi tricoturi cu proprietăţi speciale care permit 

realizarea de ansambluri vestimentare după necesităţile câmpului de luptă. Acestea pot fi foarte 

uşoare sau foarte grele, capabile să absoarba umiditatea din microclimat foarte rapid, în general 

să protejeze organismul împotriva factorilor externi (foc, apă, temperaturi scăzute sau ridicate 

etc.) şi a celor creaţi de om (de natură nucleară, chimică şi bacteorologică, mecanică sau 

electrică, etc.).  

g. Toate articolele de îmbrăcăminte realizate în prezent pentru militari au la bază cele mai noi 

recomandări ale Consiliului Europei în legătura cu calitatea. Ele sunt, de asemenea avizate şi au 

girul tuturor organismelor specializate în profile de sănătate protecţia mediului, securitatea 

muncii, etc.  

h. Aviaţia va continua să-şi extindă aria de cuprindere, inclusiv in cosmos. Marina miliară 

trebuie să facă faţă provocărilor şi standardelor impuse de NATO prin extinderea ariei de acţiune 

de la Oceanul Îngheţat la mările Ecuatorului în operaţiuni navale cu scafandrii şi submarine iar 

trupele terestre au rolul hotărâtor în ducerea acţiunilor de lupta. Nu numai cucerirea teritoriului 

este prioritar în acţiunea acestora ci şi alte forme de luptă care să asigure succesul strategic prin 

acţiuni tactice în urmatoarele sensuri: desanturi aeriene efectuate de paraşutişti, desanturi marine 

efectuate de infanteria marina, luptele în munţi efectuate de vânătorii de munte, acţiunea 

blindatelor, a artileriei, precum şi realizarea comunicaţiilor. Pentru fiecare tip de acţiune militară 

şi categorie de forţă sunt necesare modalităţi de echipare specifică. Actualmente pentru toate 

trupele terestre sunt realizate un complet de echipament de luptă standard, iar pentru diferite 

categorii de forţe se pot aplica modular articole de îmbrăcăminte specifice şi necesare acestora.  
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