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REZUMAT. În prezentul studiu s-a urmărit degradarea proprietăților tensionale ale firelor de in și de iută în apă 

obținută prin topirea zăpezii, știut fiind faptul că în ultimul timp pe plan mondial se pune un mare accent pe 
dezvoltarea durabilă și protecția mediului. Probele au fost menținute în apă până la 4 luni, după fiecare lună fiind 
determinate proprietățile tensionale ale acestora. Acest studiu comparativ a durat doar 4 luni, deoarece firele de 
in au fost foarte deteriorate de acțiunea apei și nu au mai putut fi obținute lungimi de fir necesare solicitării pe 

dinamometru. 

Cuvinte cheie: Fire de in, fire de iută, proprietăți tensionale, curbe forță-alungire. 

ABSTRACT. In the present study, the degradation of the tensile properties of flax and jute yarns in water 
obtained from the melting of snow was aimed at the fact that lately, a great emphasis has been placed on 
sustainable development and environmental protection in the world. Samples were maintained in the water 

for up to 4 months, after each month their tension properties were determined. This comparative study lasted 
only  4 months since the yarns were greatly damaged by the action of the water and no longer needed yarn 
length scould be obtained on the dynamometer. 

Keywords: linen yarns, jute yarns, tensile properties, force-elongation curves.  

1. INTRODUCERE 

Fibrele tehnice de in și iută sunt fibre pluricelulare 

care se extrag prin topire biologică din planta cu 

același nume, sub formă de fuior și de câlți. Fibrele 

sub formă de fuior sunt de calitate superioară celor de 

câlți. Ele se caracterizează printr-o mare neunifor-

mitate la lungime şi fineţe. Aceste proprietăți ale 

fibrelor variază nu numai în cuprinsul aceluiaşi soi 

de plante, ci chiar în aceeaşi tulpină. 

Principalele proprietăţi fizico-mecanice ale fibrelor 

(fineţea, rezistenţa și alungirea la rupere, masa speci-

fică), precum şi însuşirile tehnologice sunt corelate 

cu structura lor chimică. 

Faptul că fibrele de in şi iută sunt materiale 

celulozice naturale, ecologice, biodegradabile, netoxice 

și că ard fără să lase reziduuri, a determinat abordarea 

pe plan mondial a unor ample cercetări privind 

extinderea domeniilor de valorificare a acestor fibre 

nu numai în fire, ţesături, tricoturi, ci şi pentru 

articole tehnice cum ar fi: agrotextile, textile de uz 

casnic, geotextile şi materiale compozite. [1-4]  

Creşterea rezistenţei la întindere în stare udă, 

higroscopicitatea ridicată, faptul că ard fără să lase 

reziduuri, rezistenţa specifică, modulul de elasticitate, 

alungirea la rupere, comparabile cu cele ale fibrelor 

de sticlă, sunt însuşiri care recomandă produsele pe 

bază de in şi iută pentru utilizarea ca inserţii la 

realizarea compozitelor. 

Iuta este mai puţin rezistentă decât inul. Lumina, 
aerul şi mai ales umezeala o fac casantă şi îi reduc 
rezistenţa. Din cauza conținutului de lignină de 12 – 
13 %, fibrele de iută au rezistenţă mică la îndoiri 
bruște, ceea ce explică ruperea uşoară la nod a 
frânghiilor. Fibrele de iută rezistă la 1500 îndoiri 
duble comparativ cu cele de in care rezistă la 13000 
îndoiri duble. Alungirea la rupere a fibrelor de iută 
este de 1,3 – 2 %, ceea ce înseamnă o elasticitate 
redusă, fapt datorat tot conţinutului mare de lignină. 

Fibrele de in au conținutul de lignină de 2,2 % 
(mai mic decât cel al iutei) și alungirea la rupere de 
2 – 3 %, deci o elasticitate ceva mai mare decât iuta. 

În procesele de prelucrare a fibrelor pentru 
obținerea firelor este mai importantă lungimea 
fibrelor tehnice decât lungimea fibrelor elementare, 
deoarece în funcţie de lungimea fibrelor tehnice se 
adoptă tehnologia de fabricaţie. [4-8]  

Lungimea fibrelor elementare influenţează 
rezistenţa la întindere a fibrelor tehnice. Ca urmare, 
cu cât fibrele elementare sunt mai lungi, cu atât 
crește suprafaţa lor de contact în interiorul fas-
ciculului de fibre şi în consecinţă, creşte rezistenţa la 
rupere a fibrei tehnice. Lungimea fibrelor tehnice are 
o mare influenţă asupra rezistenţei la rupere a firului, 
respectiv a produsului, deoarece fibrele mai lungi se 
compactizează mai rapid în procesul de prelucrare, 
crescând suprafața lor de contact, respectiv cresc 
forţele de frecare dintre fibre şi, în consecință, crește 
rezistenţa firului. 



INGINERIA ÎN SLUJBA DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2019 ● ianuarie-martie 140 

Fibrele de in sunt foarte higroscopice. La o 

umiditate relativă de 70 %, conținutul de apă este de 

10%, în momentul stabilirii echilibrului. Ca urmare, 

fibrele de in trebuie să fie ferite de apă, de ploaie și 

de umiditate relativă ridicată, pentru a se evita 

decolorarea, murdărirea și mirosul de mucegai. 

2. MOD DE LUCRU 

Firele analizate în această lucrare au fost fire din 

in 100% cu finețea Nm 5 și fire din iută 100% cu 

finețea Nm 3. Pentru început s-au determinat pro-

prietățile tensionale ale acestor fire, după care firele 

au fost menținute în apă rezultată din topirea zăpezii 

și după trecerea unui număr de 30 de zile au fost 

scoase, condiționate și supuse testării. Acest lucru s-

a repetat de până când perioada de păstrare în apă a 

fost de 4 luni (120 de zile). În acest moment, experi-

mentul s-a oprit deoarece firele din in s-au degradat 

aproape complet și cu greu au mai putut fi testate. 

Proprietățile tensionale ale firelor au fost deter-

minare pe dinamometrul Tinius Olsen H5KT, care 

funcționează pe principiul gradientului de deformație 

constant (CRE). Testarea s-a efectuat cu respectarea 

cerințelor standardului SR EN ISO 2062:2009 pentru 

determinarea forței și alungirii la rupere a firelor, 

folosind distanța dintre cleme de 500 mm. Testele au 

fost efectuate în condiții standard de laborator, res-

pectiv temperatura de 20±2 
o
C și umiditatea relativă 

de 65±2 %, epruvetele fiind  condiționate timp de 

24 de ore.  

Proprietățile tensionale analizate au fost:  

- rezistența (forța de rupere) – R [cN]; 

- coeficientul de variație al rezistenței – CVR [%]; 

- alungirea relativă la rupere – ε [%]; 

- coeficientul de variație al alungirii – CVε [%]; 

- curbele forță – alungire. 

Variantele experimentale utilizate în acest studiu, în 

funcție de perioada de păstrare a firelor în apă rezultată 

din topirea zăpezii sunt prezentate în tabelul 1. 
 

Tabelul 1.Variantele experimentale 

Varianta Perioada, în zile 

1 – martor  – 

2 30 

3 60 

4 90 

5 120 

 

Foarte important pentru stabilirea domeniului de 

utilizare a firelor este să se cunoască aliura curbei forță 

– alungire, motiv pentru care au fost înregistrate la 

dinamometru și aceste diagrame pentru variantele de 

fir analizate. Această curbă permite aprecierea anti-

cipată a capacităţii de prelucrare în cadrul proceselor 

tehnologice şi a durabilităţii produselor prin rezistenţa 

la eforturi repetate în timpul exploatării. 

Curbele forță – alungire permit caracterizarea 

comportării firelor la solicitarea de întindere, alura 

lor fiind influenţată de o serie de factori: natura mate-

riei prime, proprietățile fibrelor (rezistenţa, lungimea și 

fineţea), structura firului, caracteristicile firului 

(finețea, torsiunea). 

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Modul în care sunt influențate prorietățile tensio-

nale ale firelor testate a fost pus în evidență prin 

repezentări grafice, pe baza cărora a fost stabilită și 

tendința variației acestor proprietăți în funcție de 

timpul de păstrare în apă a firelor de in și de iută. 

În cazul rezistenței la rupere a firelor de in se 

constată o reducere a rezistenței cu 25,74 % după 

30 zile, cu 81,28 % după 60 de zile, cu 89,47 % după 

90 de zile, respectiv cu 98,37 % după 120 de zile, adică 

a scădere drastică a rezistenței firelor de in.  

Pentru rezistența firelor de iută se observă o 

pierdere a rezistenței la rupere mult mai mică decât 

în cazul firelor de in. După 120 de zile diminuarea 

rezistenței la rupere a firelor de iută a fost cu 9,76 %, 

ajungând de la 39,96 cN până la 36,cN % (fig. 3.1). 

În cazul rezistenței la rupere trebuie remarcat că 

pentru ambele fire s-au obținut ecuațiile de tendință 

(3.1) pentru firul de in și (3.2) pentru firul de iută: 

YR(in) = – 1,366 X
4
 + 17,03 X

3 
– 71,95 X

2
 + 

110,3 X – 27,89             (3.1) 

YR(iută) = 0,050 X
4
 – 0,583 X

3
 + 2,179 X

2 
– 

3,896 X + 42,21             (3.2) 
 

 
 

Fig. 3.1. Rezistența firelor de in și de iută 
 

La ecuațiile de tendință ale rezistenței, coefi-

cientul de determinare (pătratul coeficientului de 

corelație) a fost R
2
 = 1, ceea ce indică o potrivire 

perfectă a liniei de tendință cu datele experimentale.  
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Alungirea relativă la rupere a firelor din in scade 

cu 15,29 % după 30 zile și se ajunge o scădere cu   

66,22 % după 120 de zile, în timp ce la firele de iută 

scade cu 3,25 % după 30 de zile și ajunge la o 

pierdere cu 6,11 % după 120 de zile (fig. 3.2). 

În ceea ce privește alungirea relativă la rupere a 

firelor analizate s-a remarcat faptul că pentru ecuația 

de tendință polinomială de gradul 4 (3.3 – pentru 

firul din in și 3.4 – pentru firul din iută) s-a obținut 

coeficientul de determinare, R
2
 = 1. 

 

 
 

Fig. 3.2. Alungirea la rupere a firelor de in și de iută. 

 

Y(in) = – 0,052 X
4
 + 0,617 X

3
– 2,489 X

2
 + 

 3,579 X + 0,654             (3.3) 

Y(iută) = 0,002 X
4 
– 0,028 X

3
 + 0,143 X

2
– 

 0,363 X + 3,259             (3.4) 

Pentru coeficientul de variație al rezistenței la 

rupere a firelor de in se remarcă o creștere a acestuia de 

la 21,22 % pentru firul martor, la 68,72 % pentru firul 

menținut 120 de zile în apă obținută prin topirea 

zăpezii, ceea ce înseamnă o degradare cu 69,15 %. 

În cazul firelor de iută coeficientul de variație al 

rezistenței la rupere se constată o creștere a acestuia de 

la 17,08 % pentru firul martor până la 19,72 % pentru 

firul menținut 120 de zile în apă obținută prin topirea 

zăpezii, ceea ce înseamnă o degradare cu 15,46 % 

(fig.3.3). 
 

 
 

Fig. 3.3. Coeficientul de variație a rezistenței firelor  

de in și de iută. 

Ecuațiile care definesc tendința variației pentru 
coeficientul de variație a rezistenței pentru firele de 
in și de iută sunt (3.5), respectiv (3.6). 

YCVR(in) = 1,3458 X
4 
– 16,775 X

3
 + 71,484 X

2
– 

  106,96 X + 72,12            (3.5) 

YCVR(iută) = – 0,0183 X
4
 + 0,2783 X

3
– 1,3017 X

2
 + 

  2,7017 X + 15,42            (3.6) 
 

Pentru coeficientul de variație al alungirii la rupere 
a firelor de in se observă o creștere a acestuia de la 
15,62 % la firul martor (V1) până la 30,47 % după 30 
de zile (V2), adică o mărire cu 95,07 % și a ajuns la 
71,57 % după 120 de zile (V5), adică o mărire cu 
358,2 % (fig.3.4). La firele de iută creșterea 
coeficientului de variație al alungirii nu a fost 
semnificativă, acesta crescând de la 14,77 % la firelor 
martor (V1) până la 16,18 % la firele păstrate 120 de 
zile în apă (V%), creșterea fiind de 9,55 %. 

  

 
 

Fig. 3.4. Coeficientul de variație a alungirii firelor  
de in și de iută. 

 

Ecuațiile care stabilesc tendința influenței apei 
asupra coeficientului de variație a alungirii firelor de 
in, respectiv de iută sunt (3.7) și (3.8), care au dus la 
o potrivire perfectă a liniei cu datele experimentale, 
coeficientul de detrminare fiind R

2
 = 1.  

YCV(in) = 1,7913 X
4
 – 21,693 X

3
 + 89,064 X

2
 – 

127,36 X + 73,82   (3.7) 

YCV(iută) = – 0,037 X
4
 + 0,402 X

3
 – 1,442 X

2
 + 

2,317 X + 13,53  (3.8) 

Curbele forță – alungire indică modul în care 
variază forța, în funcție de variația alungirii, oferind 
mai multe informații decât rezistența la rupere a firelor.  

Figurile 3.5 – 3.10 ilustrează câte un exemplu de 
curbă forță – alungire pentru variantele de fir martor și 
pentru variantele de fir care au fost păstrate în apă 
rezultată din topirea zăpezii timp de 60, respectiv 120 
de zile. 

Din aceste reprezentări grafice se constată o 
reducere accentuată a rezistenței și alungirii la rupere a 
firelor de in și o reducere într-o măsură mult mai mică 
a acestor proprietăți tensionale pentru firele de iută.   
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Fig. 3.5. Fir de in – martor (varianta 1). Fig. 3.6. Fir de iută – martor (varianta 1). 

  

Fig. 3.7. Fir de in – 60 zile (varianta 3). Fig. 3.8. Fir de iută – 60 zile (varianta 3). 

  

Fig. 3.9. Fir de in – 120 zile (varianta 5). Fig. 3.10. Fir de iută – 120 zile (varianta 5). 

4. CONCLUZII 

Studiul pune în evidență o comportarea diferită a 

firelor de in și de iută, după ce au fost menținute în 

apă rezultată din topirea zăpezii timp de maximum 

120 de zile.  

S-a constatat că degradarea proprietăților tensionale 

ale firelor de in este mult mai accentuată față de a 

firelor de iută, cauza acestei deteriorări fiind în primul 

rând datorat conținutului de lignină mai mic în cazul 

inului (2,2 %) față de cel al iutei (12 – 13 %). 

- Rezistența la rupere a firelor de in după 

120 de zile a scăzut cu 98,37 % (de la 26,19 cN 

la 0,428 cN), față de 9,76 % cât s-a înregistrat 

la firele din iută (de la 39,96 cN la 36,06 cN). 

- Coeficientul de variație al rezistenței pentru 

firele de in a crescut cu 69,15 % (de la 

21,22 % până la 68,72 %), față de firele de 

iută la care creșterea a fost de 15,46 % ( de la 

17,08 % până la 19,72 %).  

- Alungirea la rupere a firelor de in după 120 de 

zile a scăzut cu 66,22 % (de la 2,309 % până 

la 0,78 %), în timp ce la firele din iută a 

scăzut cu 6,11 % (de la 3,013 % la 2,829 %). 

- Coeficientul de variație al alungirii la rupere 

pentru firele de in a crescut cu 358,2 % (de la 

15,62 % până la 71,57 %), față de firele de 

iută la care creșterea a fost cu 9,55 % ( de la 

14,77 % până la 16,18 %).  
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