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THE BOOK OF THE TEXTILE ENGINEER
This 4500 pages book, in 3 volumes, is very important for the textile
field and was elaborated under the guidance of the General Association of
Engineers in Romania (A.G.I.R.). It contains notions, fundamental
definitions, schemes, tables, computer formula, diagrams and technical and
technological elements.
The contents is divided in 12 sections: Section I – Textile raw
materials. Classification and properties of fibers from natural and synthetic
polymers; Section II – Primary manufacturing of vegetal textile raw
materials; Section III – The spinning of textile fibers (equipment,
technologies, products, etc.); Section IV – The weaving of textile yarns
(eqiment, technologies, products, etc.); Section V – The knitting of textile
yarns; Section VI – Technologies of making of non-conventional textiles;
Section VII – Making-up of the textile materials (equipment, technologies,
products, etc.); Section VIII – Textile finishing (water, chemical auxiliaries,
due staff, cleaning, bleaching, printing, final finishing, etc.); Section IX –
Metrology and the technical control of the product quality (methods and
devices for chemical and mechanical analyses and tests, inter-phase
control); Section X – Installations and general equipment for textile industry
(types of constructions, force and lighting electrical systems, thermal
installations, plants for air conditioning and end environment amelioration,
etc.); Section XI – Information organization, management accountancy;
Section XII – Statistic elements for production and maintanance of textile
products.
The Book of the Textile Engineer is expected to be a major support
for the activity f the engineers in textile manufacturing, research, design and
education, and also for other specialists in different sub-branches of the
textile industry, eager to find easier and faster organization, solutions, coordination and globally re-technologysation of manufacturing. The contents
of the book will also be very helpful for students.
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PREFAŢĂ

Dezvoltarea durabilă a industriei textile din ţara noastră presupune creşterea
competitivităţii produselor, cu costuri materiale şi sociale minime şi cu eficienţă maximă,
pentru menţinerea poziţiei deţinute de România în ierarhia ţărilor prezente pe piaţa
internaţională.
Tratatele şi manualele tehnice de specialitate constituie instrumente indispensabile
pentru oamenii de ştiinţă, inginerii, studenţii şi tehnicienii care desfăşoară activităţi de
documentare în scopul promovării şi introducerii noului.
În prefaţa volumului II al tratatului de inginerie textilă „Manualul inginerului
textilist” am salutat iniţiativa şi demersurile Societăţii Inginerilor Textilişti, din cadrul
Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, având ca scop realizarea unei noi ediţii,
dezvoltată şi actualizată, a acestei lucrări fundamentale, menită să răspundă necesităţii de
informare tehnică şi tehnologică a specialiştilor, în raport cu materialele, utilajele şi
tehnologiile moderne utilizate în etapa actuală, pentru satisfacerea exigenţelor crescute ale
consumatorilor, în condiţiile pieţei libere.
Travaliul intelectual impus de realizarea acestei vaste lucrări a fost cu adevărat
impresionant, fiind necesară nu numai o documentare cuprinzătoare şi aprofundată pentru
punerea la curent cu cele mai noi descoperiri şi date din cele 12 secţiuni cuprinse în cele
trei volume, ci şi un efort serios de selecţie şi de analiză complexă, pentru a reţine
cunoştinţele cele mai reprezentative, definiţiile şi exprimările adecvate, care să redea
esenţialul şi să înlăture ambiguităţile.
Parcurgând lucrarea, ne putem uşor convinge că aceste exigenţe au fost satisfăcute
integral de cei 121 autori şi 35 revizori tehnico-ştiinţifici, majoritatea de la Facultatea de
Textile-Pielărie a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, de la Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie din Bucureşti, precum şi de alţi specialişti
consacraţi din domeniul ştiinţei şi industriei textilelor, atraşi şi stimulaţi cu însufleţire de
prof. ing. Aristide Dodu, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
(ASTR).
În prezentul volum III, ce încheie tratatul de inginerie textilă „Manualul inginerului
textilist”, sunt cuprinse secţiunile IX, X, XI şi XII, care au ca obiectiv prezentarea unor
cunoştinţe tehnice, tehnico-economice şi de organizare necesare inginerilor care îşi
desfăşoară activitatea direct în producţie, în serviciile auxiliare, coordonare şi prognoză,
în comercializarea produselor textile, dar, mai cu seamă, în conducerea întreprinderilor
textile.
Principalele elemente specifice de metrologie textilă (aparate, instalaţii şi metode
pentru încercări de laborator) pentru stabilirea valorilor caracteristicilor fizico-mecanice,
fizico-chimice şi de purtare ale materialelor şi produselor textile, în sprijinul concentrării
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tuturor factorilor şi activităţilor pentru realizarea produselor textile competitive pe plan
mondial, cu respectarea standardelor europene, sunt cuprinse în secţiunea IX. Această
secţiune cuprinde şi problemele controlului de calitate (interfazic şi final) pe tot parcursul
procesului tehnologic de prelucrare mecanică a materialelor, a semifabricatelor şi de
finisare chimică textilă (concentraţiile materialelor auxiliare, timpii de lucru, temperaturile
etc.).
Bazele întreţinerii utilajelor textile, elemente specifice de construcţii, instalaţii
electrice şi de iluminat, instalaţii termice şi de climatizare în halele de producţie,
manipularea, transportul şi depozitarea materialelor şi produselor în industria textilă sunt
tratate în secţiunea X.
Secţiunea XI cuprinde problemele tehnico-economice şi organizatorice: organizarea
locului de muncă, managementul (general, strategic, al resurselor umane, financiar, al
investiţiilor etc.), marketingul produselor textile, evidenţa contabilă, rapoartele periodice
(balanţă, bilanţ etc.), prin utilizarea tehnologiei informaţiei.
Secţiunea XII prezintă unele elemente de statistică de producţie din ţară şi din
străinătate (producţii de fibre, fire şi produse etc.). Sunt prezentate succint şi unele
elemente de întreţinere a produselor textile (curăţire, eliminarea diferitelor tipuri de pete,
condiţii de călcare ş.a.).
Pentru munca lor deosebită, ce constituie o valoroasă sursă de satisfacere a
dorinţei individuale de perfecţionare şi lărgire a orizontului ştiinţific de specialitate şi de
creştere a capacităţii de adaptare la provocările generate de dinamica vieţii sociale
contemporane, Asociaţia Generală a Inginerilor din România şi Academia de Ştiinţe
Tehnice din România felicită autorii, revizorii, coordonatorii şi pe toţi cei care s-au
implicat şi au făcut posibilă apariţia acestei lucrări de referinţă. Îmi exprim convingerea
că şi specialiştii din alte domenii de activitate le vor urma exemplul.
Dr. ing. Mihai Mihăiţă, EurIng,
preşedinte AGIR,
vicepreşedinte ASTR

