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REZUMAT
Prin eliminarea proceselor de croire şi coasere, tricotarea produselor complete determină o serie de avantaje în producţia de
tricotaje, cum ar fi: economisirea de materie primă şi manoperă, productivitate ridicată, producţie cu răspuns rapid. Scopul acestei
cercetări este de a prezenta principiile tricotării produselor complete, fără cusături, pe maşini de tricotat rectilinii computerizate.
ABSTRACT
By eliminating the cutting and sewing processes, complet garment knitting provides a variety of advantages in knitting production
such as saving in cost and time, higher productivity, quick response production. The purpose of this research is to review the principles
of seamless knitting on flat knitting machines.

1. AVANTAJELE TEHNOLOGIEI
DE TRICOTARE A PRODUSELOR
COMPLETE
În comparaţie cu tricotarea din urzeală, procesul de
tricotare pe maşini rectilinii are mai multe posibilităţi
de selectare a acelor şi mai multe posibilităţi de obţinere
a structurilor cu desene. Prin tricotarea rectilinie computerizată pot fi create mai multe varietăţi de structuri şi
desene şi proiectele pot fi schimbate rapid şi eficient
printr-un sistem de proiectare asistat de calculator. Mai
mult, tricotarea îmbrăcămintei fără cusături face posibilă crearea câtorva tipuri de tricot tubular şi tricotarea
simultană pe tricotul tubular a diverse structuri complexe (lincs, ajur, torsade, Aran, intarsia).
Tricotarea produselor complete oferă o varietate de
beneficii tehnice şi comerciale. Beneficiile comerciale,
de piaţă, sunt legate de producţia mai rapidă şi la timp.
Numărul necesar de produse poate fi tricotat rapid, conform cu cerinţele pieţei. De asemenea, tehnologia de
tricotare fără cusături este capabilă să satisfacă mai
multe pieţe de desfacere a produselor tricotate.
Pe câteva pieţe din lume, în concordantă cu cerinţele
consumatorului, prin schimbări rapide de proiect şi prin
aplicarea sistemelor de tricotare computerizate, tricotaBuletinul AGIR nr. 1/2007 ● ianuarie-martie

rea fără cusături poate fi considerată ca producţie de
masă. De asemenea, metoda de tricotare fără cusături
poate fi utilizată pentru realizarea de eşantioane prototipuri şi pentru producţia de modă, cu număr mai mic de
exemplare.
Scopul principal al acestei lucrări este să fie relevate
mai cu seamă beneficiile tehnice ale tehnologiei de
tricotare a produselor fără cusături. În primul rând,
deoarece este eliminat procesul de asamblare, nu mai
există operaţiile de croire şi coasere. Prin urmare, prin
eliminarea deşeurilor de producţie la croire şi asamblare, tricotarea tubulară fără cusături determină obţinerea
de economii de timp şi bani. De exemplu, conform cu
revista Melliand International, în cazul unui pulover pentru femei, tricotat complet prin tehnologia fără cusături,
se poate economisi cca. 35% din timpul de producţie.
În plus, consumul de fir poate fi minimizat prin
tricotarea completă a produsului, dar şi prin reglarea
efectivă a alimentării firului prin intermediul unui sistem computerizat al maşinii. Mecanismul de alimentare
cu fir DSCS de la maşinile Shima Seiki predetermină
lungimea de fir necesară pentru fiecare ochi de tricot de
o anumită formă şi mărime. În acest fel, mărimea ochiului poate fi controlată corespunzător şi firul este mai
puţin solicitat de organele de lucru.
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CREŞTEREA EFICIENŢEI UTILIZĂRII RESURSELOR
Pentru maşinile ce realizează produse complete, fineţea
variază pe un domeniu larg, de la 5 la 18 ace/inch.
Prin utilizarea metodelor „schimbarea fineţii” şi „fineţe
multiplă”, tehnologia de tricotare a produselor fără
cusături beneficiază de o flexibilitate mai mare. Posibilitatea de aplicare a metodei „fineţe multiplă” permite
schimbarea fineţii aceleiaşi maşini de tricotat în funcţie
de grosimea firelor de prelucrat. În acest mod, costurile
pentru investiţii cu maşini de tricotat pentru fiecare
fineţe în parte sunt mai mici.
Pentru că nu există asamblare-încheiere şi cusături,
tricotarea tridimensională aplicată în vestimentaţie conferă moliciune produselor tricotate. În plus, nu există
ochiuri voluminoase şi neplăcute în punctele de sub
braţ, umeri şi linia gâtului. Utilizând procesul de încheiere prin tricotarea marginilor tricotului, produsul poate
avea linii de margine mai bune.
Scăzând numărul operaţiilor de prelucrare mecanică
din procesul de croire şi coasere, se minimizează riscul
apariţiei defectelor şi pagubelor. Metoda de producţie
fără cusături a unei singure piese de îmbrăcăminte conferă o calitate mai bună produsului. Astfel, produsele
tricotate fără cusături arătă mai bine, se potrivesc mai
bine pe corp şi sunt mult mai confortabile la purtare
decât un produs tricotat clasic. De asemenea, tricotarea
fără cusături permite proiectantului să creeze structuri şi
desene pe întregul produs vestimentar. În funcţie de
modă, prin intermediul sistemului de proiectare computerizat, proiectanţii pot programa cu uşurinţă mai multe
structuri complexe şi forme de tipare.
În sfârşit, legat de mediul înconjurător, conform cu
firma Shima Seiki din Japonia, produsele tricotate fără
cusături afectează mai puţin mediul înconjurător prin
minimizarea deşeurilor şi reducerea nevoii de creştere a
necesarului de bumbac, lână şi celelalte materii prime
naturale.
În continuare, se prezintă pe scurt o sinteză a avantajelor tehnologiei de tricotare a produselor complete,
fără cusături:
– minimizarea sau eliminarea proceselor de croire şi
coasere;
– economii privind timpul şi costul de producţie;
– consum minim de fir;
– productivitate mai mare;
– tricotarea simultană cu mai multe fineţi;
– micşorarea masei de fir şi moliciune mai mare;
– nu există cusături sau ochiuri voluminoase şi
iritante;
– calitate mai constantă;
– o mai bună potrivire pentru liniile de terminaţie;
– aspect mai plăcut; ţinută mai bună şi mai confortabilă la purtare;
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– posibilităţi mai creative pentru proiectanţii de tricotaje;
– reacţie rapidă la schimbarea mărimii şi modelului;
– producţie executată la termen;
– posibilitatea de trecere la producţia de masă.

2. CONDIŢII TEHNOLOGICE PENTRU
TRICOTAREA PRODUSELOR
COMPLETE
Cu toate că tehnologia produselor complete furnizează
o varietate de avantaje pentru industria tricotajelor, sunt
de apreciat câteva considerente tehnice negative. Problema principală în tricotarea completă a produsului
este tragerea tricotului. Pentru a menţine forţa de tragere egală a fiecărui ochi, sunt utilizate diferite sisteme
de tragere generală şi concentrată cu platine şi baghete.
Pentru a rezolva adecvat problema tragerii tricotului,
s-a dezvoltat un sistem nou de tragere cu platine mobile
cu arc şi un sistem nou de tragere asistat de calculator.
Chiar dacă sistemul a adus o stabilitate mai ridicată
pentru operaţia de tricotare, există opinii ale utilizatorilor că încă nu este uşor să comanzi exact forţa de
tragere pentru produsul complet.
De asemenea, tricotarea produsul complet are o problemă cauzată de selecţia acelor de rezervă. Tricotarea
cu ace de rezervă face tricotul mai rar şi mai puţin elastic
decât produsele tricotate clasic. Această problemă apare
în bordură sau în secţiunea manşetei, acolo unde o
manşetă trebuie să fie foarte elastică şi rezistentă.
Pentru a rezolva problema tricotului mai rar, sunt
recomandate firele elastice, flexibile şi durabile, asemănătoare firelor de lână. De exemplu, la manşete şi
gulere, o companie din UK foloseşte lână de miel Spirol,
care poate fi tricotată mai strâns, cu desime mai mare.
În prezent, în industria de tricotaje globală, pentru a crea
produse fără cusături pentru îmbrăcăminte exterioară,
sunt utilizate frecvent firele naturale, cum ar fi lâna,
caşmirul şi angora. De asemenea, firele de viscoză şi
poliamidă, în combinaţie cu firele Lycra sau alţi elastomeri, sunt utilizate pentru tricotarea produselor complete.
De asemenea, la îmbrăcămintea fără cusături, firul de
bumbac este utilizat în mod frecvent.
Un alt considerent pentru produsele tricotate complet este acela că dacă produsul are un defect în timpul
tricotării, cum ar fi un orificiu, o dungă transversală sau
longitudinală, întregul produs este nefolositor şi trebuie
îndepărtat din procesul de producţie. Comparat cu tricotarea separată a pieselor produsului de îmbrăcăminte, în
cazul în care produsul tricotat complet ar avea un defect,
pierderile de materie primă şi manoperă sunt mai mari.
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În cazul producţiei cu croire şi asamblare a pieselor de
tricot separate, şabloanele pot fi plasate pe tricot evitând
zona cu defecte sau se elimină numai piesa cu defecte,
celelalte piese rămânând valabile.

3. PRINCIPIUL DE TRICOTARE
A PRODUSELOR COMPLETE
Produsele complete, fără cusături, tricotate pe maşini
rectilinii cu fonturi în V, pot fi realizate sub formă
tubulară prin tricotarea unui tub deschis mai larg pentru
partea corpului şi încă două tuburi îngustate pentru
mâneci (fig. 1). Tricotarea tubulară este realizată pe
ambele fonturi, dar tricotarea pe fontura din faţă şi spate
este efectuată alternativ. Tricotarea alternativă continuă
cu toate acele din fontura din faţă şi spate creează un
tricot glat tubular. Tricotarea tubulară nu este o metodă
nouă. Încă din anii 1980 s-a produs tricotul glat tubular
şi pe maşini rectilinii.
Cu toate acestea, tricotarea produselor fără cusături
poate fi percepută ca o tehnică mai avansată, prin aceea
că poate conecta cele trei tuburi împreună pentru a crea
un pulover şi are posibilitatea de a creşte sau micşora în
secţiune dimensiunile acestor tuburi de tricot. Mai mult
decât atât, în interiorul produsului complet pot fi create simultan variante de structuri, cum ar fi glat, patent şi lincs.
Pe maşina de tricotat rectilinie, cele trei tuburi sunt
tricotate simultan pe două grupe de ace pereche din
fontura spate şi faţă. Maşina rectilinie transferă ochiuri
între fontura faţă spate, tricotează cu conducătoare de
fir diferite, unul pentru corp, conducătorul de fir 2, şi
două pentru mâneci, conducătoarele de fir 1 şi 3 (fig. 1).
Tricotarea celor trei tuburi continuă până în punctul
de sub braţ. Din acest punct, cele două conducătoare
care tricotează mânecile (conducătoarele de fir 1 şi 3)
sunt scoase din zona de tricotare. Conducătorul de fir
rămas (2), care a tricotat corpul principal, uneşte cele
trei tuburi într-unul singur (fig. 2). Tuburile sunt unite
în punctele de sub braţ, umăr şi gât. Pentru realizarea
transferului de ochiuri şi pentru executarea formelor sau
structurilor, ochiurile trebuie formate prin selectarea
alternativă a acelor (fig. 3).
Figura 4 arată cum se transferă ochiurile la tricotarea
completă a unui produs, folosind acele goale. Pe o
maşină care tricotează produse complete, prin transferul
ochiurilor, utilizând acele de rezervă, pot fi tricotate
tuburi cu structură glat, dar şi patent. Figura 5 prezintă
cum poate fi creată structura patent 2x2 pe o maşină
rectilinie cu fonturi în V. Datorită selecţiei alternative a
acelor pe maşinile de tricotat fără cusături, produsul
tinde să fie mai puţin compact şi mai puţin elastic decât un
Buletinul AGIR nr. 1/2007 ● ianuarie-martie

produs tricotat după metoda de conturare clasică. Aceasta
impune nevoia de a utiliza fire cu elasticitate mare.
În plus, numărul tuburilor tricotate pe maşină depinde de tipul produsului. Maşinile care tricotează produse
complete nu trebuie să creeze cele trei tuburi tot timpul.
De exemplu, pentru a crea un pulover, este nevoie de
trei forme de tuburi. Pe de altă parte, o husă de scaune
poate avea nevoie doar de un tip de tub pentru o husă
completă, dar poate de asemenea prevedea un tub ca un
element integrat.
Conducător Conducător
de fir 1
de fir 2

Conducător
de fir 3

Fig. 1. Tricotarea unui produs complet tridimensional
până la punctele de sub braţ.

Fig. 2. Tricotarea unui produs complet tridimensional
după punctele de sub braţ.

Fig. 3. Secţiune care arată selectarea alternată a acelor,
în raportul 1:1 pentru tricotarea tuburilor de tricot.
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1

Secţiune a rândurilor de ochiuri de la un tricot tubular
tricotat cu selectare alternativă

2

Acţiunea de transfer a două ochiuri din fontura din faţă în
fontura din spate folosind ace goale, fără ochiuri

3

Secţiune după terminarea transferului

4

Acţiunea de deplasare a fonturii din spate cu doi paşi spre
dreapta şi transferul din nou a două ochiuri din spate în faţă

5

Secţiune care arată că transferul de ochiuri este terminat, iar
fontura din spate revine în poziţia iniţială. S-a produs o
îngustare cu un şir de ochiuri.
Fig. 4. Transferul lateral a două ochiuri de pe spate cu scopul de a îngusta tricotul tubular.

Sens deplasare
1
Se transferă din faţă în spate două ochiuri (fir de culoare „linie întreruptă”, săgeată neagră). Apoi, se
tricotează patent 2x2 pentru partea din faţă a corpului (fir de culoare „linie întreruptă"). După tricotare, se
transferă ochiurile înapoi în poziţia lor iniţială, în faţă (fir de culoare „linie întreruptă”, săgeată albă).

Sens deplasare
2
Se transferă din spate în faţă două ochiuri (fir de culoare „linie continuă”, săgeată neagră). Apoi, se
tricotează patent 2x2 pentru partea din spate a corpului (fir de culoare „linie continuă"). După tricotare, se
transferă ochiurile înapoi în poziţia lor iniţială, în spate (fir de culoare „linie continuă”, săgeată albă).
3

Repetarea paşilor 1 şi 2 realizează structura patent tubular 2x2
Fig. 5. Patent tubular 2x2 pe o maşină care tricotează produse complete.
Firul de culoare roşie şi verde reprezintă acelaşi fir.
Culorile diferite se folosesc pentru a uşura înţelegerea schemei de tricotare.

4. CONCLUZII
Din analiza metodelor de realizare a produselor
complete pe maşini de tricotat rectilinii au fost trase
unele concluzii.
• Un produs complet se obţine prin utilizarea mai
multor conducătoare de fir diferite.
• Executarea produselor complete elimină operaţiile
de croire şi coasere.
• Produsul poate fi realizat în forme tubulare: un tub
mai larg pentru porţiunea corpului, şi două tuburi mai
înguste, pentru mâneci.
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• Două mari companii, Shima Seiki din Japonia şi
Stoll din Germania, produc maşini de tricotat cu fonturi
în V pentru produse complete. Ambele companii dezvoltă maşini pentru îmbrăcăminte tricotată complet, în
conformitate cu fineţea maşinii, tipurile de ace, sistemele de platine şi sistemele de tragere.
• Pentru tricotarea produselor fără cusături, maşinile
au capacitatea de a crea tricoturi tubulare conturate, cu
structuri variate, utilizând selectarea alternativă a acelor.
• Selectarea alternativă a acelor determină obţinerea
de tricoturi mai puţin compacte şi mai puţin elastice
decât produsele complete conturate convenţional.
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• Tricotarea produselor complete oferă beneficii majore pentru piaţă în cazul producţiei de articole tehnice
(tapiserii tridimensionale pentru mobilă şi huse auto,
bandaje, suporturi ortopedice şi comprese aplicate în
medicină).
• Producătorii trebuie să renunţe la tehnologiile cu
procese de croire şi coasere. Ca rezultat, se economiseşte timpul de lucru şi se minimizează consumul de fir.
• Tricotarea produselor fără cusături determină o
calitate mai omogenă şi mai consistentă a tricotului,
ceea ce dă strălucire şi confort la purtare a produsului
de îmbrăcăminte.
• Tricotarea produselor fără cusături oferă proiectanţilor mai multe posibilităţi de creaţie.
• Tricotarea tridimensională fără cusături, cu posibilităţile ei diverse, poate fi aplicată la numeroase produse
cum ar fi: produse de modă, tapiserie, automobile, produse
pentru industria spaţială, textile medicale etc.
• Tricotarea fără cusături este într-o continuă creştere
şi ar putea fi una dintre cele mai utilizate tehnologii de
tricotare ale generaţiei viitoare.
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