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Rezumat: La confecționarea și repararea încălțămintei se utilizează o gamă largă de elemente metalice. 

Studiul acestora a permis identificarea a patru criterii de clasificare și mai multor subcriterii. Criteriile de 

clasificare identificate și prezentate în lucrare sunt: caracteristicile elementelor de prindere, destinația, 

rolul și din punct de vedere tehnologic. 
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1. Introducere 

Îmbinarea prin prindere în industria confecţiilor din piele este considerată îmbinarea realizată prin 

intermediul unor elemente rigide preformate (cuie, texuri, şuruburi, butoni etc.) sau formate la maşină în 

procesul îmbinării (scoabe, ştifturi etc.), care străbat parţial sau în întregime grosimea materialelor ce se 

îmbină. La confecţionarea încălţămintei în dependenţă de materialele utilizate, sistemul de confecţie şi 

tehnologia de realizare, îmbinările prin prindere pot fi utilizate pentru: prinderea branţului pe calapod; 

fixarea tocului; îmbinarea tălpii pe semifabricatul încălţămintei; fixarea talonetului pe branţ; fixarea 

glencului pe întăritura de branţ; compunerea tocului din flecuri; tragerea feţelor pe calapod; prinderea feţelor 

pe calapod; îmbinarea unor repere flexibile.  

 

2. Elemente metalice utilizate la confecționarea și repararea încălţămintei 

Elemente metalice utilizate la confecționarea și repararea încălţămintei sunt după cum urmează: 

      Blacheurile (fig. 1.) se aplică pe vârful și pe tocul încălțămintei pentru a le proteja de uzură. 

      Butonii (fig. 2.) se folosesc pentrufixarea repereloransamblului superior, ornamentarea produsului.  
 

 
 

Figura 1.Blacheuri [7]                                     Figura 2.Butoni [8] 

 

      Butonii de închidere (fig. 3.) se folosesc pentru închiderea şi deschiderea sistemului de fixare a 

încălţămintei pe picior. 

 
Figura 3.Butoni de închidere [9]                 Figura 4.Butoniere metalice [10] 

 

Butonierele metalice (fig. 4.) se aplică pe carâmbi pentru a fixa produsul pe picior cu ajutorul șiretului.         

Capsele (fig. 5.) se folosesc pentru încheierea carâmbilor, trecerea unui şiret de înfrumuseţare, 

ornamentarea produselor. 
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Cârligele (fig. 6.) se aplică pe carâmbi pentru o fixare mai bună și un timp scurt necesar încălțării 

produsului. 

Crampoanele (fig. 7.)  se aplică pe talpă la încălțămintea destinată anumitor genuri de sport, pentru a 

asigura stabilitate în timpul efectuării activităților sportive. 

 

                                         
Figura 5. Сapse [11]             Figura 6.Cârlige  [12]       Figura 7. Crampoane [13] 

 

Cuiele prezintă o lungime cuprinsă între 15-30 mm şi pot fi cu tijă filetată sau netedă. Cuiele cu tijă 

filetată(fig. 8.) se folosesc pentru fixarea blacheurilor şi a potcoavelor.Cuiele cu tija netedă(fig. 9.) se 

folosesc  la consolidarea îmbinării prin lipire a tălpilor rigide de cauciuc sau PVC, în cazul bocancilor. 

Cuiele decorative(fig. 10.) se folosesc la îmbinarea  ansamblului superior cu talpa, la încălțămintea destinată 

sezonului cald. 

                                    
Figura 8.Cui cu tija filetată [14]      Figura 9.Сui cu tija netedă [15]      Figura 10.Сui decorativ [16] 

 

Nitul (fig. 11.) se utilizează la fixarea reperelor ansamblului superior. Acesta reprezintă o tijă metalică 

(cilindrică) prevăzută cu un cap de diametru mai mare decât corpul. 

Potcoavele (fig. 12.) se fixează pe tocuri sau în zona de călcâi pe talpă pentru a le proteja și a mări durata 

de exploatare a încălțămintei.  

Capacele de toc metalice (fig. 12.) se fixează pe tocurile încălțămintei pentru a le proteja și a le crește 

durata de exploatare. 

                                  
   

    Figura 11.Nit [8]        Figura 12.Potcoave șicapace de toc  metalice [17]     Figura 13.Scoabe  [19]       

 

Scoabele (fig. 13.) se folosesc pentru fixarea branţului pe calapod; fixarea talonetului pe branţ; fixarea 

glencului pe întăritura de branț; fixarea feţelor pe talpă la sistemul de confecţie IF; tragerea pe calapod la 

sistemul de confecţie CB şi CR.  Se confecţionează din sârmă de oţel ce se taie la mărimea necesară, se 

îndoaie şi se bat. 

Ştiftul (fig. 14.) este folosit pentru fixarea tocului și a capacului de toc metalic la toc. 

Şuruburile (fig. 15.) se folosesc pentru fixarea tocului, capacelor de toc. 

Texurile (fig. 16.) sunt cuie de dimensiuni mici cu lungimea cuprinsă între 5 şi 14 mm. Ele sunt 

destinate, de obicei, operaţiilor de asamblare definitivă sau provizorie a reperelor în cazul proceselor de 

formare spaţială, fiind necesare pentru pregătire şi formarea spaţială a semifabricatului. Acestea se 

recomandă pentru fixarea reperelor de grosime redusă. Texurile pot fi cu tijă pătrată, triunghiulară sau 

rotundă. Texuri cu tijă rotundă se folosesc la fixarea feţelor pe branţ. Texurile cu tijă triunghiulară se 

folosesc la tragerea manuală a feţelor pe calapod. Texurile cu tijă pătrată se folosesc pentru operaţii de 

prindere provizorie. 
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Figura 14.Știft [20]                 Figura 15.Șuruburi [20]              Figura 16.Texuri[20] 

 

 

3. Clasificarea elementelor metalice utilizate la repararea și confecționarea încălțămintei 

Clasificarea elementelor metalice utilizate la repararea și confecționarea încălțămintei poate fi realizată 

după următoarele criterii [1-6]: caracteristicile elementelor de prindere, destinaţie, rolul pe care îl îndeplinesc 

și tehnologic.  

În tabelul 1 se prezintă criteriile și subcriteriile de clasificare a elementelor metalice. 

 

Tabelul 1. Clasificarea elementelor metalice  

Criteriul de 

clasificare 

Subcriteriul de clasificare  Exemple / Tipuri de elemente de prindere 

 

 

 

 

 

 

Caracteristic

ile elementelor 

de prindere 

Tipul materialului Metal, mase plastice 

Modul de finisare Acoperite cu un strat protector 

Neacoperite cu un strat protector 

Lungimea tijei Microtexuri (5-6 mm),  obişnuită (7-14 mm),  

lungă   (15-30 mm) 

Prezentarea suprafeţei tijei Tija  lisă sau netedă, tija filetată 

Secţiunea tijei/ forma 

orificiului 

Romb, oval, rotund, etc. 

Forma vârfului Scurt, alungit, fără vârf 

Lungimea vârfului cu vârf, Lv = d; 

cu vârf normal, Lv prezintă valori de (1,0 ÷ 2,0)·d; 

cu vârf alungit, Lv > 3 d; 

cu vârf tăiat, Lv < d 

Forma capului Tronconic, cilindric, etc. 

 

Destinaţia 

 

 

 

Îmbinare repere flexibile  

cu flexibile 

Butoni, cârlige, capse, butoniere metalice, butoni 

de închidere 

Îmbinare repere flexibile 

cu repere rigide 

Texuri, scoabe, cuie, etc. 

Îmbinare repere rigide cu 

repere rigide 

Texuri, cuie, scoabe, şurub, ştift, etc. 

 

 

 

 

Rolul 

Functional De închidere-deschidere a produsului (butoni, 

cârlige, nasturi); de fixare a reperelor (butoni, texuri, 

cuie, şuruburi, ştifturi);  de protejare a reperelor 

(blacheuri, potcoave) 

Decorativ Embleme, accesorii etc. 

Funcţional - decorativ La încălţămintea obişnuită, la încălţămintea 

specială,  

la încălţămintea sportivă (crampoane) 

 

Tehnologic 

Modul de întărire  Fără nituire, cu un singur cap de nituire,  

cu nituire dublă 

Modul de structurare Preformate (cuie, texturi, şuruburi, butoni, cârlige); 

obţinute în procesul îmbinării (scoabe, ştifturi) 

Caracterul îmbinării Provizorie, definitivă 

 

4. Concluzii 

Lucrarea dată prezintă contribuții la clasificarea elementelor metalice utilizate la repararea și 

confecționarea încălțămintei.  
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Analizând elementele metalice au fost identificate 4 criterii de clasificare și mai multe subcriterii.  

Deosebim o varietate mare de dimensiuni şi forme ale elementelor de prindere, cunoașterea cărora 

contribuie la confecționarea modelelor de încălțăminte de calitate înaltă cu design original, interesant și 

conform tendințelor modei. 
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