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REZUMAT. În prezenta lucrare s-a analizat comportarea la solicitarea de întindere a șapte variante de ațe de 

cusut. Ațele sunt din 100% poliester, dar diferite din punct de vedere structural. Variantele de ață analizate 

sunt obținute din fibre de poliester, din filamente de poliester texturat/rotosetat, respectiv fire filamentare de 

poliester; finețea variantelor de ațe este de asemenea variabilă. Indicatorii de apreciere ai comportării la 

întindere a ațelor de cusut sunt rezistența, alungirea la rupere, curba forță – alungire. Analiza comportării 

ațelor de cusut la această solicitare este importantă, deoarece pentru a face față diferitelor solicitări în timpul 

coaserii, o aţă trebuie să aibă rezistenţă şi alungire corespunzătoare. 

Cuvinte cheie: Ață de cusut, poliester, rezistența la rupere, alungirea la rupere. 

ABSTRACT. In the present paper we analyzed the behavior of tensile testing for seven sewing threads. The 

threads are 100% polyester, but structurally different. The analyzed threads are made of polyester fibers, 

textured/intermingled polyester filaments and polyester filament yarns respectively; the fineness of the thread 

variants is also variable. Indicators for the appreciation of the tensile behavior of sewing threads are breaking 

strength, elongation at break, force - elongation curve. The analysis of the behavior of these sewing threads is 

important, because in order to deal with different stresses during sewing, a thread must have the appropriate 

strength and elongation. 
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1. INTRODUCERE 

Operaţiile de coasere pentru care sunt concepute 
aţele de cusut, impun condiţii foarte severe acestora. 

Calitatea aţei are o influenţă considerabilă asupra 
cusăturii precum şi asupra calităţii produsului.  

Printre cele mai importante caracteristici mecanice 
ale aţelor sunt rezistenţa la rupere mare, alungirea la 

rupere mare, modulul de elasticitate mare, coefi-

cientul de frecare constant şi rezistenţa la uzură bună. 
Prin utilizarea aţelor cu rezistenţă mare se reduc 

numărul de ruperi a aţelor şi timpii de întrerupere a 
coaserii. Capacitatea de coasere este determinată de 

caracteristicile curbelor efort – deformaţie. Pentru a 
rezista la diferitele solicitări care apar în timpul 

coaserii, o aţă trebuie să aibă rezistenţă şi alungire la 
rupere corespunzătoare, caracteristici care depind de 

materia primă şi de finisare [1]. Alungirea la rupere 
este determinantă în aprecierea deformării prin 

întindere a îmbinării realizate prin coasere.  
Forţele care apar în aţă sunt datorate, în special, 

frecării dintre aţa de cusut şi organele de lucru ale 
maşinii, cea mai puternică interacţiune având loc între 

aţă şi ac şi între ac şi materialul de cusut. Toate aţele 
pentru ac, mai ales cele realizate din fibre sintetice, 

necesită un proces de finisare cu lubrifiant pentru a 

reduce frecarea la un nivel corespunzător.  

Pentru a putea alege aţa de cusut potrivită la con-

fecţionarea unui produs este necesar să cunoaştem, în 

afară de solicitările la care este supus produsul în 

timpul purtării şi solicitările care apar în timpul 

confecţionării produsului şi care se reflectă asupra 

aţei de cusut [2]. În funcţie de aceste solicitări se aleg 

fineţea şi rezistenţa potrivite cu masa, grosimea și 

desimea materialului care urmează să fie cusut. 

Alegerea tipului de aţă de cusut şi a fineţii acesteia 

pentru o anumită utilizare este foarte importantă în 

ceea ce priveşte comportarea aţei în timpul efectuării 

operaţiei de coasere şi ea depinde de o mulţime de 

factori, cum ar fi: rezistenţa îmbinării, tipul şi masa 

materialului textil, destinaţia, tipul cusăturii, tipul 

îmbinării, fineţea acului şi mulţi alţii [3]. Totuşi, există 

tendinţa de a se folosi cea mai fină aţă şi cu cea mai 

mare rezistenţă posibilă, pentru ca asamblarea să fie cât 

mai puţin vizibilă. Acesta este unul dintre motivele 

pentru care aţele sintetice au crescut în popularitate. 

Alegerea unei aţe nepotrivite la executarea unei 

cusături poate provoca ruperea materialului, poate 

reduce atât rezistenţa pieselor îmbinate cât şi re-

zistenţa cusăturii şi poate influenţa de asemenea 
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aspectul cusăturii. Defectele care apar la aţa de cusut 

sunt: scămoşarea, neuniformitatea şi ruperea frecventă 

în timpul coaserii. 

Cea mai importantă materie primă sintetică utilizată 

la obţinerea aţelor de cusut este poliesterul; 

proprietăţile acestuia în ceea ce priveşte solicitarea de 

întindere şi faptul că nu este afectată de decolorare în 

cazul expunerii la temperaturi ridicate şi la lumină, sunt 

deosebit de valoroase în industria confecţiilor, care este 

principala destinație a ațelor de cusut [4].  

Pentru a avea un randament cât mai bun, fibrele 

sintetice folosite la obţinerea aţelor, trebuie să aibă 

rezistenţă mare, alungire redusă şi contracţie la apă 

redusă. Totuşi, s-a dovedit că aţele de cusut realizate 

din fire multifilamentare de poliester cu rezistenţă 

mare şi cu contracţii puternice la apă sunt 

corespunzătoare pentru anumite domenii de utilizare 

unde contracţia la apă constituie un avantaj [5].  

2. MOD DE LUCRU 

În prezenta lucrare au fost analizate opt variante 

de ațe de cusut din 100 % poliester; ațele sunt 

diferite atât din punct de vedere structural, cât și din 

punct de vedere al fineții. În Tabelul 1 sunt 

prezentate caracteristicile structurale ale variantelor 

de ațe de cusut analizate. 

Determinarea proprietățile tensionale ale firelor 

au fost realizate cu ajutorul dinamometrului Tinius 

Olsen H5KT, care funcționează pe principiul 

gradientului de deformație constant (CRE).  

Testele s-a efectuat conform standardului SR EN 

ISO 2062:2009 pentru determinarea forței și 

alungirii la rupere a firelor, folosind distanța dintre 

cleme de 500 mm, în condiții standard de laborator, 

respectiv temperatura de 20 ± 2 
°
C și umiditatea 

relativă de 65 ± 2 %. Înainte de testare, epruvetele 

de ață au fost condiționate timp de 24 de ore.  

Proprietățile tensionale analizate au fost:  

 rezistența la rupere – R [cN]; 

 coeficientul de variație al rezistenței – CVR 

[%]; 

 alungirea la rupere – ε [%]; 

 coeficientul de variație al alungirii – CVε [%]; 

 tenacitatea – σ [cN/tex]; 

 curbele forță – alungire. 

 

Tabelul 1. Caracteristicile structurale ale variantelor de ață de cusut 

Varianta 
Elementele 

componente 
Procedeul de filare  Structura aței Finețea, Nm [m/g] 

V1 Fibre Filare clasică Fir răsucit 63/2 

V2 Fibre super stretch Filare clasică Fir răsucit 69/2 

V3 Filamente Filare din topitură / texturat / rotosetat Fir simplu 54 

V4 Fibre Filare clasică Fir răsucit 64/2 

V5 Fibre Filare clasică Fir răsucit 68/2 

V6 Filamente Filare din topitură Fir răsucit 120/2 

V7 Fibre Filare clasică Fir răsucit 45/2 

 

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În urma testării ațelor de cusut din punct de vedere 

al proprietăților tensionale, au rezultat datele 

centralizate în Tabelul 2. 

În urma testării proprietăților tensionale ale vari-

antelor de ață utilizate au rezultat valori ale rezistenței 

la rupere în intervalul [541,9; 1954,9] cN, ale alungirii 

relative la rupere în intervalul [14,74; 29,43] % și ale 

tenacității (rezistență specifică) în intervalul [28,57; 

53,56] cN/tex. Se poate observa că valorile rezistenței 

la rupere se corelează în primul rând cu finețea aței de 

cusut, dar la valori apropiate ale fineții există diferențe 

semnificative ale coeficientului de variație la rezistență. 

Se remarcă valori mai mari ale rezistenței la rupere 

pentru ațele de cusut obținute din fire filamentare. 

De asemenea și din punct de vedere a alungirii la 

rupere se constată diferențe ale valorilor experi-

mentale. Aceste valori diferite sunt importante în 

stabilirea destinației aței de cusut: pentru îmbinarea 

reperelor din țesături, respectiv din tricoturi. 

Tenacitatea firelor are o importanță deosebită 

deoarece permite compararea din punct de vedere al 

proprietăților mecanice (rezistența și alungirea la 

rupere) a firelor cu fineți diferite. La aceeași finețe sau 

la valori foarte apropiate ale acesteia, valorile mai mari 

ale tenacității se datorează structurii ațelor (fir 

simplu/fir răsucit), precum și elementelor componente 

(fibre/filamente). 

În ceea ce privește coeficientul de variație al 

alungirii, acesta ia valori între 2,41 și 5,71 %, diferențe 

nefiind foarte mari, ceea ce constituie un avantaj în 

folosirea acestor ațe de cusut în industria confecțiilor 

pentru articole de îmbrăcăminte exterioară. 

Coeficientul de variație al tenacității ia valori între 

3,2 și 7,43 %, indicând faptul că ațele de cusut 

satisfac condițiile impuse din timpul coaserii.  

Curbele forță – alungire ale celor șapte variante de 

ațe de cusut sunt prezentate în figurile 3.1 – 3.7. 
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Tabelul 2. Valorile experimentale pentru proprietățile tensionale 

Varianta 
Rezistența la rupere Alungirea la rupere Tenacitatea 

R [cN] CVR [%] ε [%] CVε [%] σ [cN/tex] CV [%] 

V1 1067,4 4,7 18,64 2,41 34,13 6 

V2 971,9 9,07 15,99 5,05 31,84 7,43 

V3 541,9 5,32 29,43 5,11 28,57 3,64 

V4 939,8 6,24 14,74 2,64 31,31 6,17 

V5 889 8,12 18,41 5,04 31,65 7,3 

V6 908,4 5,02 17,9 5,71 53,56 4,88 

V7 1954,9 3,14 18,94 3,1 43,39 3,2 

 

 
 

Fig. 3.1. Curba forță – alungire pentru varianta V1. 

 

 

 
 

Fig. 3.2. Curba forță – alungire pentru varianta V2. 

 

 
 

Fig. 3.3. Curba forță – alungire pentru varianta V3. 

 

 
 

Fig. 3.4. Curba forță – alungire pentru varianta V4. 

 
 

Fig. 3.5. Curba forță – alungire pentru varianta V5 

 

 
 

Fig. 3.6. Curba forță – alungire pentru varianta V6. 

 
 

Fig. 3.7. Curba forță – alungire pentru varianta V7. 

 

În general, curbele forță alungire oferă informații 

referitoare la comportarea ațelor de cusut în timpul 

coaserii, dar și ulterior la purtarea produsului con-

fecționat. Curba caracteristică prezintă o porţiune 

liniară în care alungirea epruvetei este proporţională 

cu forţa aplicată și tensiunea corespunzătoare se 

numeşte limită de proporţionalitate. Limita de elasti-

citate reprezintă tensiunea corespunzătoare punctului 

până în care alungirea epruvetei este elastică, adică 

până în acest punct la îndepărtarea forței de solicitare 
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epruveta revine la lungimea inițială. După depăşirea 

acestei limite, firul începe să capete deformații 

remanente (plastice).  

Curbele forță – alungire corespunzătoare vari-

antelor V1, V2, V4, V5 și V7 au alură  ase-

mănătoare, datorită faptului că din punct de vedere 

structural fiecare dintre aceste variante de ață de 

cusut este  obținută din două fire simple obținute din 

fibre de poliester, cele două fire simple fiind răsucite 

împreună. Diferențele dintre curbe sunt date de 

finețea ațelor de cusut. 

Curbele corespunzătoare variantelor V3 și V6 

sunt diferite, înregistrând valori semnificativ diferite 

pentru limita de elasticitate, respectiv limita de 

proporționalitate. Acest lucru este justificat de faptul 

că  ața de cusut corespunzătoare variantei V3 este 

realizată dintr-un fir multifilamentar din poliester 

texturat și rotosetat, în timp ce ața corespunzătoare 

variantei V6 este obținută prin răsucirea a două fire 

multifilamentare. 

4. CONCLUZII 

În urma analizării comportării ațelor de cusut din 

poliester s-au constatat următoarele: 

- Rezistenţa corespunzătoare a aţei, alungirea 

menţinută în anumite limite, curbele forță – alungire 

în intervalul de lucru al tensiunii din aţă, precum şi 

comportarea la revenire (după încetarea solicitărilor), 

determină comportarea aţei în timpul coaserii.  

- În plus, variaţia proprietăţilor tensionale trebuie 
să fie controlată şi menţinută în anumite limite, 
pentru asigurarea calităţii aţei. 

- Aţa din fibre de poliester având rezistenţă şi 
alungire medie se utilizează cu rezultate foarte bune 
la obţinerea articolelor de îmbrăcăminte exterioară 
din tricot. 

- Aţele din fire multifilamentare texturate sunt 
utilizate cu preponderenţă la produsele din tricot 
realizate din fire multifilamentare, această aţă com-
portându-se bine în timpul coaserii, datorită structurii 
sale buclate.  
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