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REZUMAT.  Lucrarea dezvoltă  noţiunea de control al proceselor de fabricaţie, conform cu seria de standarde ISO 9000 şi 9001,
aplicată  la procesul de fabricare a tricoturilor  realizate pe maşini  de tricotat  automate cu comenzi şi  selectare electronică.  Se
explică  modul cum trebuie să  se facă  identificarea şi  planificarea proceselor de fabricaţie în funcţie de destinaţia produselor şi
conform  cu  cerinţele  clientului.  Se  particularizează  instrucţiunile  de  lucru  pentru  procesul  de  fabricaţie  ales  şi  se  elaborează
instrucţiunile  pentru operaţii  de control,  din care să  rezulte îndrumările  necesare operatorilor  pentru a-şi  îndeplinii  sarcinile  de
serviciu. Se detaliază modul cum se execută autorizarea procesului de fabricaţie, pentru ca acesta să fie apt să producă produse
finite ce vor întruni specificaţiile sau cerinţele calitative ale clientului.

ABSTRACT.  The paper elaborates on the notion of controlling the production processes in accordance to the standard series ISO
9000 and  9001 applied  to  the  production  of  knitted  fabrics  on  automatic  knitting  machines  with  electronic  commands  and
selection.  It  explains  how  the  identification  and  planning  of  the  production  processes  need  to  be  made,  depending  on  the
destination of the products and the client’s requirements. It presents the work instructions for the chosen production process and
enlarges on the instructions for controlling operations which the operators may follow in order to fulfill their work duties. It provides
a detailed description on how the authorization of the production process is executed, so that the result is finite products matching
the client’s qualitative specifications or requirements.

1. INTRODUCERE

Lucrarea dezvoltă  noţiunea de control al  proceselor de
fabricaţie, conform cu seria de standarde ISO 9000 şi 9001,
aplicată la procesul de fabricare a tricoturilor realizate pe ma-
şini de tricotat automate, cu comenzi şi selectare electronică.

Controlul proceselor de fabricare se referă la activităţile
sau verificările tehnice şi tehnologice ce se efectuează pentru
urmărirea continuă a stării acestuia, în vederea depistării în
timp util a unor posibile perturbaţii generatoare de produse
neconforme cu specificaţiile din documentaţia de proiectare.

În momentul de faţă, producătorii de tricotaje dispun de
utilaje performante, pe care se poate realiza o varietate mare
de produse, care să  fie cerute de clienţi,  să  fie de calitate
corespunzătoare şi cu un volum mare de producţie. Maşinile
de tricotat sunt dotate cu calculatoare de proces specializate
pentru comanda diferitelor acţiuni ale mecanismelor maşinii.

De  asemenea,  programul  de  funcţionare  automată  a
maşinii de tricotat permite şi o urmărire a operaţiei de tri-
cotare, depistând din timp cauzele ce provoacă perturbarea
procesului de tricotare. În continuare, se prezintă activită-
ţile ce se impun pentru a efectua un control corespunzător
al  proceselor  de  fabricaţie,  utilizând  maşini  de  tricotat
automate, cu comenzi electronice.

2. PLANIFICAREA PROCESELOR
DE FABRICAŢIE

Fabricantul trebuie să identifice şi să planifice proce-
sele de fabricaţie şi trebuie să se asigure că produsele sunt
fabricate în condiţii controlate.

Pentru a aplica eficient controlul procesului de fabri-
caţie,  trebuie  efectuate  o  selectare  şi  o  planificare  a
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procesului  de  fabricaţie  în  funcţie  de  tipul  utilajului
utilizat, de natura firului de prelucrat, de caracteristicile de
formă şi structură ale tricoturilor produse.

După alegerea unui proces de fabricaţie, se cer: stabilirea
schemei  procesului  tehnologic;  identificarea  maşinii  de
tricotat adecvate tipului de produs; stabilirea unui plan de
lucru amănunţit, cu toate operaţiile de prelucrare, transport,
depozitare şi control. Planificarea tuturor activităţilor trebuie
să includă  metodele şi mijloacele de măsurare a caracte-
risticilor de calitate ale produsului rezultat şi a parametrilor
tehnologici de funcţionare ai maşinilor de tricotat.

La formularea procedurilor de control, trebuie avute în
vedere:

– identificarea şi controlul documentelor tehnice (schiţa
produsului,  fişa  de  dimensiuni  pe  mărimi,  caietul
tehnologic  de  tricotare,  procesul  tehnologic  de
tricotare, fişa de consum fire şi materiale auxiliare);

–produsul  căruia i  se vor aplica procedurile (codul
alfanumeric  sub  care  este  înregistrat  produsul  la
producător şi la beneficiar);

–stadiul  în  care  se  vor  aplica  procedurile  (în  timpul
procesului  de  tricotare,  după  scoaterea  tricotului
din maşină, după o durată de relaxare a tricotului);

–personalul care va folosi aceste proceduri (operatorul
de la  maşina  de tricotat  sau personal  specializat  în
controlul  procesului  de  tricotare  şi  al  produsului
rezultat);

–caracteristicile ce urmează să fie controlate;
– tipul de control ce trebuie efectuat (prin sondaj sau

bucată cu bucată);
– limitele şi criteriile de acceptare;
–felul datelor ce urmează a fi înregistrate, sistemele de

evidenţă a înregistrărilor şi conţinutul raportului de con-
trol.

3. ELABORAREA INSTRUCŢIUNILOR
DE LUCRU

Elaborarea  instrucţiunilor  de  lucru  revine  în  sarcina
proiectanţilor de produse şi procese tehnologice. Instrucţi-
unile de lucru trebuie să fie sub formă de documente scrise
şi desenate,  ca fişe sau caiete tehnologice, cu desene de
execuţie clare, cu tabele cu dimensiuni pentru toată gama
de mărimi a produsului,  cu instrucţiuni  detaliate privind
modul  de  lucru  şi  cu  instrucţiuni  privind  activitatea  de
control la fiecare loc de muncă.

În  instrucţiunile  de  lucru,  formularea  trebuie  să  fie
concisă, clară şi fără posibilitatea de interpretare ulterioară.
Instrucţiunile de lucru trebuie prelucrate în prealabil ori de
câte ori se modifică procesul de fabricaţie şi apar modificări
ale  modului  de  lucru.  Instrucţiunile  de  lucru  pentru  pro-
cesele de fabricaţie trebuie să cuprindă următoarele date:

–operaţia de tricotare ce urmează  să  fie efectuată  pe
maşini rectilinii automate de tricotat;

–materia  primă  (natură,  fineţe,  cotă  de  participare la
realizarea tricotului sau a produsului);

–caracteristicile tehnice de bază  ale maşinii  de tricotat
(fineţe, lăţime nominală a fonturilor cu ace, numărul de

ace dintr-o fontură, numărul de sisteme de lucru ale ma-
şinii);

–valorile cu privire la reglajele mecanice şi funcţionale
ale  mecanismelor  maşinii  de  tricotat  (ecartamentul
dintre  fonturi,  poziţia  conducătorului  de  fir  faţă  de
dinţii de aruncare, poziţia de oprire a conducătoarelor
de fir faţă de marginea tricotului);

–succesiunea şi descrierea corectă a activităţilor opera-
torului  de  la  maşina  de  tricotat  (pornirea-oprirea
maşinii,  alimentarea  cu  fir,  scoaterea  tricotului  din
maşină,  efectuarea  reglajelor  pentru  parametrii  de
lucru,  eliminarea cauzelor defectărilor pe parcursul
procesului de tricotare);

–descrierea activităţilor de control şi nivelurile de cali-
tate  acceptate  la  operaţia  de  tricotare  pe  maşini
rectilinii.

– Instrucţiunile de lucru pentru efectuarea operaţiei de
control al procesului de tricotare pe maşini rectilinii
automate de tricotat includ următoarele aspecte:

–valorile optime ale parametrilor tehnologici, determinate
după  efectuarea  testelor  de  lucru  privind
tricotabilitatea firelor (tensiunea în fir la alimentare,
viteza  de  tricotare,  forţa  de  tragere  a  tricotului,
adâncimea de buclare);

–compoziţia firelor alimentate,  lotul şi  şarja din care
provin acestea;

–controlul  periodic  al  aparatelor  şi  instrumentelor  ce
urmează să fie folosite pentru măsurări de parametri
tehnologici;

–condiţiile de mediu din hala de producţie trebuie să
fie  cuprinse  între  valori  precise  (temperatura  –
20±2oC şi umiditatea aerului – 65±5%);

–metoda de examinare, procedura de lucru, numărul de
măsurări ce urmează a fi făcute, condiţiile de verificare
a  caracteristicilor  dimensionale  şi  de  structură  ale
tricotului (lăţimea şi lungimea tricotului, numărul de ace
în  lucru,  numărul  de  îngustări  şi  lărgiri,  numărul  de
rânduri de ochiuri, numărul de şiruri de ochiuri, desimea
ochiurilor  pe  direcţia  rândului  şi  pe  direcţia  şirului,
lungimea medie a firului din ochi);

–evidenţierea  rezultatelor  verificărilor  procesului  de
fabricaţie într-un registru de control;

–comunicarea rezultatelor verificărilor la şefii ierarhici
şi luarea măsurilor dacă este cazul;

–stabilirea persoanelor sau grupurilor cărora li se vor
comunica rezultatele încercărilor.

4. ANALIZA COMPARATIVĂ ÎNTRE
INSPECŢIE ŞI CONTROLUL
PROCESULUI DE TRICOTARE

Între inspecţie şi controlul procesului există o serie de
diferenţe, prezentate în tabelul 1 [4, p.23].

În industria de tricotaje, pe parcursul procesului de tri-
cotare alternează etapele de inspecţie (după fiecare operaţie
sau fază importantă) şi de control al procesului (în cadrul
operaţiilor sau fazelor ce pot fi controlate parametric).



Numărul şi modurile de aplicare ale acestor etape sunt
determinate de nivelul tehnic al maşinilor şi instalaţiilor,

de dotarea cu mijloace de control, de nivelul profesional şi
de orientarea managerială.

Tabelul 1

Caracteristicile controlului Control produs (Inspecţie ) Control proces
Obiectivul supus controlului Produsul (panou de formă dreptunghiulară,

semiconturat, conturat plan sau spaţial, panou cu
elemente integrate, produs complet)

Procesul de tricotare pe maşini rectilinii automate 

Scopul predominant Constatare Prevenire
Caracterul predominant Pasiv Activ
Caracteristicile de calitate – Caracteristici de calitate ale produsului

– Defecte sau neconformităţi
– Parametrii tehnologici ai procesului de tricotare
– Defectări sau dereglări

Deciziile posibile – Acceptarea sau respingerea lotului
– Remedierea produsului
– Acţiuni preventive

– Oprirea sau continuarea procesului de tricotare
– Corecţii
– Acţiuni preventive

5. OMOLOGAREA PRODUSELOR ŞI
AUTORIZAREA PROCESELOR DE
TRICOTARE

Înainte ca un proces să fie autorizat pentru producţia de
serie, acesta trebuie să primească confirmarea că este apt
să producă tricoturi ce întrunesc specificaţiile şi cerinţele
calitative ale beneficiarului, stabilite prin contract. Trebuie
să fie stabilite proceduri pentru a demonstra că toleranţele
bazate pe cerinţele beneficiarului sau pe normele proprii
ale firmei pot fi menţinute. Aceasta implică efectuarea unor
studii  de capabilitate  a  proceselor  de fabricaţie  în timpul
omologării produselor şi la executarea seriei zero [7, p. 87].

Omologarea produsului reprezintă acceptarea unui tip
de produs diferit de altele de acelaşi fel, după examinări,
încercări sau verificări prealabile, de către un organ de
control, însărcinat în acest scop. Prototipurile se supun
omologării înainte ca tipul respectiv de produs să intre în
fabricaţia curentă [6, p.624].

Documentaţia  tehnică  pentru omologarea prototipului
cuprinde următoarele documente:

–denumirea (pulover,  jachetă,  vestă,  pantalon ş.a.)  şi
destinaţia  produsului  din  tricot  (pentru  copii,  femei
sau bărbaţi, pentru destinaţii tehnice);

–certificatele de omologare ale firelor şi  materialelor
auxiliare achiziţionate (nasturi, fermoare, aţă de cusut,
capse de prindere, etichete, pungi pentru ambalare, ace
de tricotat);

–procesul  verbal  de  recepţie  internă  al  prototipului,
întocmit de comisia de omologare;

–buletinele de încercări la diferite solicitări ale trico-
tului, emis de către laboratorul din fabrică (rezistenţa
la  întindere,  rezistenţa  la  frecare,  modificările
dimensionale  după  purtări  şi  spălări  repetate,
rezistenţa vopsirii ş.a.);

–schiţa produsului şi desenele de execuţie ale pieselor
(panouri  din  tricot  pentru  piesele  de  faţă,  spate,
mâneci, garnituri, borduri);

– indicii  tehnico-economici  (consumul de fire pe mă-
rimi,  indicele  de  consum  pe  operaţia  de  tricotare,
consumul specific de manoperă la tricotat, timpul de
bază  pentru  piese  separate  şi  pentru  produsul
complet);

–documentaţia  tehnică  cu  privire  la  modul  în  care
produsul  respectă  prescripţiile  din  normativele  în
vigoare pe linie de protecţie a muncii (dacă produsul
conţine  microorganisme  dăunătoare  sănătăţii
operatorilor şi purtătorilor, dacă substanţele de vopsire
se transferă pe piele);

–fişa tehnică a produsului de îmbrăcăminte.
Executarea seriei zero implică efectuarea unor studii de

capabilitate a proceselor de fabricaţie în timpul încercări-
lor pilot şi utilizarea unor metode statistice bine cunoscute.
Dacă la analiza capabilităţii proceselor se constată depăşi-
rea limitelor toleranţelor dimensionale, există posibilitatea
ca  o  parte  din  produsele  ieşite  din  acest  proces  de
fabricaţie  să  nu fie conformeze specificaţiilor.  De aceea
procesul tehnologic va trebui modificat [7, p. 87].

Seria zero se execută cu scopul de a se verifica dacă
documentaţia tehnologică şi gradul de echipare cu SDV-
uri  prevăzut  pentru  fabricaţia  de  serie  asigură  obţinerea
caracteristicilor tehnice şi performanţele prototipului omo-
logat. În etapa de realizare a seriei zero se definitivează
instrucţiunile de exploatare.

6. REALIZAREA CONTROLULUI
PROCESULUI DE FABRICARE A
TRICOTURILOR DIN FIRE TIP LÂNĂ

Controlul  procesului  de  fabricaţie  permite  urmărirea
continuă a variaţiilor, începând cu valorile limită de pre-
lucrare. Atât timp cât aceste variaţii rămân între limitele
intervalului  de  toleranţă,  procesul  este  considerat  sub
control. Procesul se consideră scăpat de sub control atunci
când variaţiile depăşesc limitele intervalului de toleranţă.
Dacă procesul continuă, este posibil să producă un procent
ridicat de produse neconforme. De aceea, un proces scăpat
de sub control trebuie oprit [7].

Când se constată că un proces prezintă deficienţe de fa-
bricaţie, sunt analizate datele privind abaterile procesului,
de  către  persoanele  desemnate  din  cadrul  atelierului  de
producţie,  pentru identificarea cauzelor abaterilor impor-
tante şi a măsurilor sau acţiunilor corective necesare.

Maşinile  de  tricotat  rectilinii  constituie  maşinile  de
bază pentru tricotarea produselor de îmbrăcăminte exteri-
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oară din fire de lână şi tip lână. În continuare, se prezintă
tipurile  de  defecte,  cauzele  lor  şi  măsurile  sau  acţiunile
corective necesare pentru realizarea controlului procesului
de fabricare a tricoturilor din fire de lână şi tip lână, reali-
zate pe maşini de tricotat rectilinii. [2, p.107, 5, p. 166].

●Un  ac  care  merge  greu  în  canalul  fonturii
determină producerea unor ochiuri mai lungi.
●Un ac care merge prea uşor determină scăparea

ochiurilor.
●Limba acului trebuie să oscileze uşor, astfel încât

periuţa şi ochiurile tricotului să o poată deschide
uşor.
●O  limbă  care  oscilează  greu  provoacă  ochiuri

mărite, ochiuri scăpate şi chiar ruperi de ochiuri.
●Ruperea  cârligului  la  ac  determină  ochiuri

scăpate  în  tricot,  în  timp  ce  ruperea  limbii
determină  ruperea tricotului în lungime, pe linia
şirului respectiv de ochiuri.
●Deplasarea  laterală  a  limbii  acului  produce

scămoşarea  ochiurilor  formate  de  acel  ac  şi,  în
ultimă instanţă, degradarea totală a acestora.
●Călcâiul  acului  trebuie  să  fie  drept,  neted şi  să

alunece  uşor  şi  cu  minimum de  joc  în  canalul
format de camele lacătului.
●Un călcâi îndoit provoacă un mers greoi al acului

în şanţul fonturii, deteriorând-o.
●Toate  acele  trebuie  să  fie  perfect  egale  în

lungime, deoarece un ac mai lung va produce un
ochi mai mic, în timp ce ochiul format de un ac
mai scurt va fi mai lung. În ambele cazuri apar
dungi  longitudinale  în  tricot,  precum şi  ochiuri
scăpate.
●Camele  lacătelor  de  ace  sunt  piese  supuse  la

uzură  mare  de  către  călcâiele  acelor,  iar,  cu
timpul,  ele  îşi  modifică  profilul  şi  trebuie
rectificate  sau  chiar  înlocuite.  Rectificarea  prin
polizare se face astfel încât cama să se readucă la
forma corespunzătoare.
●Toate  suprafeţele  trebuie  să  fie  perfect  netede,

îndeosebi acelea care acţionează călcâiele acelor.
Camele  lacătelor  nu  trebuie  să  atingă  suprafaţa
fonturii, pentru a avea o deplasare uşoară a saniei
cu lacăte; între suprafeţele lor se recomandă să fie
o  distanţă  de  0,1-0,15  mm,  egală  pe  toată
lungimea maşinii.
●Periuţele care asigură deschiderea limbilor la ace

se  confecţionează  din  păr  de  porc  sau  din  fire
sintetice. Ele trebuie să fie ţinute în stare perfectă
şi să aibă o formă corespunzătoare.
●Conducătoarele  de  fir  pot  prezenta  tăieturi

provocate  de  firele  textile,  ceea  ce  poate  avea
drept urmare fie degradarea firelor, fie reţinerea
tuturor nodurilor, încât acestea determină ruperea
firelor. În prima fază  de uzură  se procedează  la
înlăturarea tăieturilor prin şlefuire. În cazul când
orificiul conducătorului de fir devine prea mare şi
nu prezintă siguranţă în depunerea firului pe ace,
conducătorul de fir respectiv trebuie schimbat.
●Reglările  efectuate  în  vederea  asigurării

condiţiilor normale de formare a ochiurilor, deci a

producerii  unui  tricot  fără  defecte,  includ
asigurarea  poziţiilor  corecte  ale  acelor,
conducătoarelor  de  fir  şi  periuţelor.  Reglarea
poziţiilor  corespunzătoare  ale  acelor  constă  în
reglarea camelor lacătelor de ace.
●Succesiunea  corectă  a  acelor  în  mişcarea  de

coborâre şi  ridicare şi  sincronizarea lacătelor de
ace ale celor două  fonturi pot fi realizate numai
când  bazele  camelor  celor  două  fonturi  sunt
paralele  atât  cu  glisierele,  cât  şi  între  ele.
Totodată, vârfurile camelor perechi din cele două
fonturi  trebuie  să  se  găsească  de-a  lungul  unei
perpendiculare pe direcţia glisierelor.
●Pentru  obţinerea  unui  tricot  uniform,  condiţia

esenţială  este  ca  firul  alimentat  de  către
conducătorul de fir să fie repartizat în mod egal
fiecărui ac. Acele acţionate mai devreme de către
cama  de  buclare  vor  coborî  mai  mult  şi  vor
produce un ochi mai mare.
●Pentru  a  evita  scăpări  de  ochiuri,  deteriorarea

ochiurilor sau căderea tricotului  de pe ace,  este
necesar să se asigure o poziţie corespunzătoare a
conducătorului de fir.
●Limbile  acelor  deschise de către ochiul  vechi,  în

timpul  ridicării  acelor,  s-ar  putea  închide  datorită
mişcării de recul, în momentul căderii ochiurilor pe
tijă, de pe limba deschisă, sau datorită unui şoc sau a
unor vibraţii, ceea ce ar produce căderea tricotului
din  maşină.  Din  această  cauză,  este  necesară
prezenţa  periuţelor,  care  susţin  deschise  limbile
acelor în tot timpul acţiunii de ridicare a acelor.
●Periuţele trebuie aşezate astfel încât firele de păr

să coboare cât mai jos, fără să poată depăşi bara
conducătorului de fir, deoarece, în caz contrar, se
vor forma lanţuri. Este necesar ca periuţele să nu
fie  paralele  cu  acele,  ci  puţin  înclinate  faţă  de
acestea, pentru ca acele să intre oblic între firele
de păr, fiind astfel protejate.

6. CONCLUZII

Controlul proceselor de fabricaţie presupune următoarele
activităţi: selectarea şi planificarea proceselor de fabricaţie;
elaborarea instrucţiunilor de lucru; omologarea şi autorizarea
proceselor de fabricaţie; urmărirea şi controlul proceselor de
fabricaţie;  selectarea metodelor pentru controlul proceselor
de fabricaţie; realizarea controlului pe parcursul fabricaţiei;
proiectarea şi realizarea reţelei pentru controlul proceselor de
fabricaţie, controlul modificării proceselor de fabricaţie.
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