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Rezumat 

 

  Teza de master cu: ,,Aplicații ale tehnologiilor de imprimare 3D în domeniul confecțiilor ” 

abordează problema diversificării produselor vestimentare prin aplicarea tehnologiei inovative de 

fabricație aditivă – imprimarea 3D. 

Cercetarea din cadrul tezei presupune analiza tehnologiilor existente de obținere a obiectelor 

tridimensionale prin intermediul imprimantelor 3D, aplicațiile acestora în condițiile actuale ale 

industriei și posibilitățile de aplicare a acestora în cadrul confecțiilor vestimentare.  

Etapele menijlocite ale studiului reprezintă obținerea de structuri tridimensionale ce ar simula 

drapajul materialelor textile și ar putea înlocui structurile tradiționale utilizate pentru confecțiile 

vestimentare, crearea unui sistem de modele ce ar prezenta produse vestimentare cu repere sau 

elemente printate 3D integrate în produs, definirea unui model de produs vestimentar și obținerea 

unui reper al produsului ce va fi printat 3D, etapă realizată cu ajutorul produselor software 

specializate modelării obiectelor tridimensionale. 

În cadrul cercetării a fost elaborat un produs vestimentar tip bluză pentru femei ce include un 

reper obținut prin intermediul printării 3D și care confirmă posibilitatea creării confecțiilor 

vestimentare ce include ca elemente de inovație elemente sau repere obținute prin implementarea 

tehnologiilor avansate de fabricație aditivă. 

  



 
 

Summary 

 

The master thesis “Applications of 3D printing technologies in the garment industry" tackles 

the problem of clothing products’ diversity by implementing additive manufacturing technology 

(3D printing), in the process of clothing manufacturing. 

The thesis’ study includes the analysis of the current 3D printing technologies which are used 

for obtaining three-dimensional objects, the current directions of implementing this technology in 

the industry, as well as the opportunities of applying this technology in the process of clothing’s 

creation. 

The steps that have been taken during the study itself include the creation of three -

dimensional structures which would simulate the draping of textile materials and that could 

substitute the traditional structured that are used in the clothing industry, the creation of new 

clothing as a measure of defining the model of the product which would be created in order to prove 

the possibility of integrating 3D printed parts in a clothing product. Alongside the obtaining of  3D 

printed structures and defining the design of future clothing products, another step which was taken 

is related to the usage of 3D modeling software in order to obtain the virtual model of the 3D 

printed part. 

Therefore, this master thesis concludes the study with the creation of a clothing product –  a 

blouse for women, which is including a 3D printed part confirming this way the possibility of 

creation of clothing products which would integrate innovative elements which were obtained by 

implementing the advanced technology of additive manufacturing. 
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Introducere 

 

Diversificarea modelelor de produse vestimentare este o problemă mereu actuală pentru 

industria modei. Inovarea și aplicarea câtor mai diverse tehnologii în confecționarea hainelor sunt 

direcții tot mai des întâlnite în diversificarea ofertei pe piață. Elementele de noutate aduse 

confecțiilor sunt deseori motivate nu doar de oferirea produselor diverse ca design, majoritatea fiind 

intenții condiționate de îmbunătățirea sustenabilității industriei fashion prin micșorarea aportului 

negativ adus de industria textilelor și confecțiilor pentru societate și mediul înconjurător – obținerea 

fibrelor textile din materie reciclate, obținerea coloranților inofensivi sau a pigmenților a căror 

nimerire în apele reziduale nu ar provova catastrofe ecologice, scurtarea ciclului de producere prin 

obținerea produselor prin tehnologii mai avansate gen obținerea unui produs tricotat complex în 

întregime ș.a.  

Aceste direcții de utilizare a tehnologiilor inovative și posibilitatea aducerii de elemente de 

inovație au constituit direcțiile de bază ale cercetării de aplicare a tehnologiei aditive (printarea 3D) 

în tehnologia de confecționare a produselor vestimentare. Printarea 3D este o tehnologie destul de 

frecvent întâlnită la momentul actual, aplicarea acesteia fiind cercetată și încercată în diverse ramuri 

ale industriei, definindu-se posibilități enorme ale tehnologiei – aplicare în construcții, medicină, 

mecanică, aeronautică, alimentație, arhitectură, prototipare și chiar și în industria modei, această 

opțiune fiind analizată în cadrul acestei cercetări. 

Inițial se propune caracterizarea tehnologiei și a aspectelor acesteia pentru înțelegerea mai 

profundă a procesului de fabricație aditivă și posibilitățile de aplicare a acesteia la confecționarea 

produselor vestimentare. Definirea acestor elemente vor constitui premise pentru analiza și 

obținerea de structuri ce ar putea înlocui tradiționalele structuri textile țesute sau tricotate ce sunt 

utilizate la confecționarea hainelor. În urma analizei structurilor obținute și observarea proprietăților 

acestora se propune îndeplinirea unei analize a posibilităților de aplicare a tehnologiei aditive la 

crearea pieselor vestimentare prin integrarea elementelor printate și definirea metodei de integrare a 

acestora în confecțiile textile.  
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