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REZUMAT. Obiectivul acestei lucrări este cercetarea proprietăţilor mecanice ale unor tricoturi din bătătură, în 
funcţie de materia primă utilizată şi de structura acestora. Programarea tricoturilor s-a realizat pe staţia de 
programare M1plus iar tricoturile au fost executate pe maşina rectilinie electronică de tricotat din bătătură 
Stoll CMS 530 E 6.2. Structurile tricoturilor sunt glat, interlock, fang şi semifang, executate fiind din trei 
tipuri diferite de materii prime: din fibre naturale (bumbac), fire artificiale (vîscoză) şi chimice (poliester). 
Rezultatele cercetării arată că proprietăţile mecanice ale tricoturilor sunt influenţate atât de natura 
firelor cât şi de caracteristicile de structură, cum sunt grosimea şi desimea ochiurilor pe cele două 
direcţii. Testele de pilling, abraziune şi extensibilitate relevă că tricoturile cu valori mai mari ale desimii 
au proprietăţi mecanice superioare. 

Cuvinte cheie: tricot, proprietăţi, pilling, abraziune, extensibilitate. 

ABSTRACT. This paper focuses on the study of the mechanical properties of different weft knitted fabrics depending 
on the raw material and knit structure. The programs were designed on M1 pattern station and the knitted 
fabrics were produced on Stoll CMS 530 E 6.2 weft knitting machine with four different structures (single jersey, 
interlock, full-cardigan and half-cardigan), using three different types of raw materials: natural yarns (cotton), 
artificial yarns (viscoze) and chemical yarns (polyester). Research results show that the mechanical properties 
of knitted products are not only influenced by the nature of raw materials, but also by the structures 
characteristics such as thickness and stitch density. The knitted fabrics were subjected to some tests as: 
pilling, abrasion and extensibility. The research results show that the fabrics with a higher stich density expose 
better mechanical properties. 
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1. INTRODUCERE 

Tricoturile din bătătură au o mare varietate de 
aplicaţii, de la domeniile clasice de îmbrăcăminte şi 
lenjerie, până la cele mai tehnice şi de decoraţii 
interioare. Tehnologia de tricotare pe maşini rectilinii 
electronice a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în 
ultimii ani, potenţialul tehnic al acestora fiind dat de 
câţiva factori cheie, cum sunt: selectarea individuală 
a acelor, modificarea dinamică a adâncimii de buclare, 
controlul lungimii ochiurilor, tragerea tricoturilor. 
Acestora li se adaugă şi sistemele de proiectare a 
tricoturilor şi programare a maşinilor, CAD (Computer 
Aided Design), care facilitează execuţia desenelor 
complexe şi rapiditatea transformării acestora în 
produse tricotate. Ţinând cont de fineţile variate ale 

maşinilor, de flexibilitatea adâncimii de buclare, de 
selecţia materiei prime, se poate concluziona asupra 
unei palete largi de tricoturi care pot fi proiectate. 

C. Prakash şi C. V. Koushik (2010), au analizat 
proprietăţile dimensionale ale unor structuri tricotate 
cu diverse adâncimi de buclare, parametrii de structură 
au fost determinaţi atât după relaxarea în stare uscată 
a tricoturilor cât şi după relaxarea umedă. Rezultatele 
cercetării demonstrează că după spălare materialele 
suferă modificări dimensionale semnificative [1]. 

G. Nourani şi alţii (2011) au analizat rezistenţa la 
rupere şi abraziunea tricoturilor din bătătură în funcţie 
de structura şi adâncimea de buclare a tricoturilor. 
Aceştia au constatat că odată cu creşterea adâncimii 
de buclare scad proprietăţile dimensionale precum 
grosimea şi masa [2]. 
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La fabricarea tricoturilor se folosesc fire slab 
răsucite, cu o constructive moale, ceea ce determină 
ca tricoturile să aibă o rezistenţă la solicitări 
mecanice mai scăzută decât ţesăturile[3]. 

Specialiştii au efectuat numeroase cercetări privind 
proprietăţile mecanice ale tricoturilor, mulţi dintre 
aceştia elaborând pe baza acestora modele matematice, 
care servesc la estimarea proprietăţilor tricoturilor, 
anterior producerii acestora. S. Ertugrul şi N. Ucar 
(2000) au dezvoltat un model pentru estimarea forţei 
de rupere a tricoturilor din bumbac pe baza urmă-
torilor parametrii: greutatea tricotului, rezistenţa le 
rupere şi alungirea firului [6]. 

2. CERCETĂRI EXPERIMENTALE 

Comportarea la solicitare a firelor este unul dintre 
cei mai importanţi parametrii pentru evaluarea calităţii 
acestora. 

Proprietăţile mecanice ale firelor, decid efectuarea 
operaţiunilor ulterioare filării, precum: urzire, ţesere 
sau tricotare şi proprietăţile structurii textile obţinute, 
prin urmare, evaluarea acestor proprietăţi are o mare 
importanţă în aplicaţiile industriale. Acest lucru 
acordă importanţa cuvenită studiilor legate de 
comportamentul la solicitări al firelor atât în teorie 
cât şi în practică. Pe lângă proprietăţile mecanice ale 

firelor în stare întinsă, o atenţie deosebită a fost 
acordată evaluării rezistenţei la tracţiune şi a 
alungirii la rupere a firelor în nod şi în buclă, 
deoarece aceste proprietăţi ale firelor influenţează 
eficienţa maşinii de tricotat şi calitatea tricotului 
obţinut. 

Solicitările la tracţiune au fost efectuate în 
conformitate cu Standardul ASTM D2256, pe 
dinamometrul SATRA, iar rezultatele determinărilor 
sunt prezentate în tabelul 1. 
 

Tabelul 1 

Proprietăţile mecanice ale firelor 

Proprietăţile mecanice ale 
firelor 

Bumbac 
Nm 20 

Vîscoză
Nm 15 

PES 
Nm 20

În fir 
întins  

Alungirea [%] 20,6 14,6 24,86 

Forţa de rupere [N] 8,63 3,03 5,68 

În nod 
Alungirea [%] 12,58 12,6 15,3 

Forţa de rupere [N] 6,42 2,58 4,86 

În buclă 
Alungirea [%] 18,12 11,7 17,04 

Forţa de rupere [N] 15,4 5,6 9,47 

 

Utilizând tipurile de materie primă menţionate în 
tabelul 1 s-au realizat pe maşina Stoll CMS 530 de 
fineţe 6.2, patru tipuri de structuri: glat, interlock, 
fang şi semifang, reprezentarea acestora prin meto-
dele cunoscute fiind prezentată în tabelul 2. 

 
Tabelul 2  

Grupe de tricoturi cercetate 

Cod 
tricot 

Denumirea 
structurii 

Reprezentare în secţiunea 
rândurilor de ochiuri 

Reprezentare structurală 

G Glat 

 

I Interlock 

 
 
 
 
 
 

F Fang 

 

SF Semifang 
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Tabelul 3 

Parametrii de structură ai tricoturilor 

Materia primă Tricotul 

Parametrii de structură înainte de 
spălare 

Parametrii de structură după spălare 

Desimea pe 
orizontală 

[şiruri/5 cm] 

Desimea pe 
verticală 

[rânduri/5 cm] 

Desimea pe 
orizontală [şiruri/5 

cm] 

Desimea pe 
verticală 

[rânduri/5 cm] 

Bumbac 

G 36 55 38 59 
I 33 44 33 46 
F 19 30 15 28 

SF 23 35 22 32 

Vîscoza 

G 38 49 40 57 
I 35 47 34 51 
F 27 34 22 30 

SF 29 38 24 36 

Poliester 

G 41 53 45 58 
I 39 43 36 48 
F 24 37 22 35 

SF 28 39 24 37 
 

După tricotare, materialele sunt supuse unui proces 
de relaxare de 48 de ore, după care s-au determinat 
parametrii de structură. În urma prelucrării, fibrele 
naturale cât şi cele sintetice acumulează tensiuni 
interne, care determină contracţia materialului la 
spălare, motiv pentru care s-au determinat parametrii 
structurii înainte şi după procesul de spălare şi 
uscare [4]. 

Determinarea parametrilor de structură după 
spălare atestă faptul că tricoturile suferă modificări 
diferenţiate, în funcţie de structura acestora, 
respectiv tricoturile interlock sunt cele mai stabile pe 
ambele direcţii, datorită distribuţiei echilibrate a 
ochiurilor în structură. 

2.1. Efectul pilling 

Efectul pilling este un fenomen nedorit pe care 
produsele textile îl manifestă după un anumit timp 
de utilizare, acesta constă în formarea pe suprafaţa 
materialului a unor biluţe de fibre încâlcite. Pe lângă 
aspectul inestetic, efectul pilling cauzează şi depre-
cierea caracteristicilor mecanice ale materialului. 

Efectul pilling a fost testat prin metoda stan-
dardizată şi analizat prin compararea cu o mostră 
netestată. Evaluarea pillingului se poate exprima 
prin cinci grade de pilling, cuantificate prin note de 
la 1 la 5, respectiv: gradul 1 – nici o schimbare, 
gradul 2 – o modificare nesemnificativă, gradul 3 – 
pilling minim, gradul 4 – pilling mediu, gradul 5 – 
pilling maxim. 

Efectul pilling al structurilor realizate a fost testat 
pe direcţia rândului de ochiuri cât şi pe direcţia 
şirurilor şi este prezentat în tabelul 4. 

Tabelul 4 

Efectul pilling 

Codul 
produsului 

Bumbac Vîscoza Poliester 

Şir Rând Şir Rând Şir Rând 

G 2 3 1 1 1 1 

I 3 3 1 1 1 1 

F 3 3 1 2 2 2 

SF 4 4 2 2 2 3 
 

Din tabelul 4 se poate observa că tricoturile din 
bumbac prezintă rezistenţă la pilling scăzută faţă de 
viscoză şi poliester, de asemenea tricoturile cu 
ochiuri duble au tendinţa mai mare de formare a 
pillingului faţă de cele cu ochiuri normale. 

2.2. Rezistenţa la abraziune 

Pentru a determina rezistenţa la abraziune, se va 
afla mai întâi unghiul static al platformei de frecare 
cu aparatul Shirley care se notează cu α. În funcţie 
de unghiul α se calculează coeficientul de frecare cu 
formula: 

µ = tgα 

Valorile obţinute ale coeficientului de frecare şi 
ale unghiului static al platformei de frecare sunt pre-
zentate în tabelul 5. 

În figura 1 este prezentat coeficientul de frecare 
corespunzător materiei prime şi structurilor menţionate. 
Materialele pe bază de celuloză au un coeficient de 
frecare mic deci o rezistenţă scăzută la abraziune. 
Dintre tricoturile cercetate, cele cu structura fang şi 
semifang au rezistenţă redusă la frecare, prin com-
paraţie cu tricoturile glat şi interlock. 
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Tabelul 5 

Valori ale coeficientului de frecare 

Codul 
structurii 

Bumbac Vîscoza Poliester 

Şir Rând Şir Rând Şir Rând 

α [o] µ α [o] µ α [o] µ α [o] µ α [o] µ α [o] µ 

G 0,327 0,34 0,345 0,36 0,291 0,3 0,309 0,32 0,363 0,38 0,397 0,42 

I 0,354 0,37 0,363 0,38 0,318 0,33 0,318 0,33 0,380 0,4 0,406 0,43 

F 0,291 0,3 0,300 0,31 0,291 0,3 0,291 0,3 0,345 0,36 0,380 0,4 

SF 0,263 0,27 0,263 0,27 0,263 0,27 0,273 0,28 0,309 0,32 0,336 0,35 
 

  
 

Fig. 1. Coeficientul de frecare: 
a – direcţia şirurilor; b – direcţia rândurilor. 

 
2.3. Extensibilitatea 

Extensibilitatea poate fi definită ca alungirea 
maximă sub acţiunea unei forţe, înainte de rupere 
[5]. Deoarece tricoturile din bătătură sunt mult mai 
extensibile faţă de ţesături, acestea sunt folosite la 
confecţionarea unor articole de îmbrăcăminte care 
iau forma corpului. Datorită solicitărilor la care sunt 
supuse aceste materiale în timpul purtării este foarte 
important să se cunoască extensibilitatea acestora. 
 

Tabelul 6 

Valori ale extensibilităţii tricoturilor [%] 

Codul 
produsului 

Bumbac Vîscoza Poliester 

Şir Rând Şir Rând Şir Rând 

G 50 85 45 80 85 160 

I 40 60 35 50 60 110 

F 70 176 60 155 95 210 

SF 85 190 75 160 115 235 
 

În figura 2 este prezentată extensibilitatea tricotu-
rilor, se poate observa că tricoturile din poliester au 
cea mai mare extensibilitate. Prezenţa ochiurilor 
duble în structură oferă o mare extensibilitate 
tricoturilor, mai mult faptul că ochiurile sunt de tip 
patent accentuează această tendinţă. 

  
 

 
 

Fig. 2. Extensibilitatea tricoturilor: 
a – pe direcţia şirurilor; b – pe direcţia rândurilor. 
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3. CONCLUZII 

Rezultatele cercetării demonstrează influenţa mate-
riei prime şi a structurii asupra proprietăţilor mecanice 
ale tricoturilor. S-a demonstrat relaţia de dependenţă 
directă între desimea tricoturilor şi valorile proprie-
tăţilor mecanice. Analiza parametrilor de structură 
după spălare a condus la concluzia că structurile fang şi 
semifang sunt cele mai puţin stabile, deoarece spre 
deosebire de celelalte structuri care se contractă, 
acestea manifestă o uşoară întindere, datorată prezenţei 
buclelor în structură. Toate structurile cercetate au o 
extensibilitate mare ceea ce le recomandă pentru 
utilizarea în produse de îmbrăcăminte, sau alte articole 
unde această proprietate este impusă de utilisau alte 
articole unde această proprietate este impusă de 
utilizare. Comportarea la pilling este şi ea diferenţiată, 
materia primă având rolul decisiv, structurile din bum-
bac fiind cele mai dezavantajate din punct de vedere al 
proprietăţi de întreţinere. 
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