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INTRODUCERE 

 

 Tricoturile utilizate la confecţionarea 

produselor de îmbrăcăminte se remarcă prin două 
caracteristici mecanice esenţiale, respectiv prin 

capacitatea de alungire sub acţiunea unor forţe de 

întindere de intensitate redusă (extensibilitate) şi 
prin capacitatea de revenire la dimensiunile iniţiale, 

după încetarea acţiunii forţelor respective 

(elasticitate). 

 În ultimul timp, o largă utilizare o au 
produsele de îmbrăcăminte cu grad mare de 

ajustare, la care îmbrăcarea suprafeţei corpului este 

însoţită de întinderea materialului în direcţie 
transversală, longitudinală sau simultan în ambele 

direcţii. 

 Ca urmare, la elaborarea algoritmilor de 
proiectare constructivă a acestor produse va fi 

necesară precizarea valorilor optime ale 

deformaţiilor materialului, concretizate prin 

diminuarea dimensiunilor tiparului în raport cu 
dimensiunile corespunzătoare ale corpului. 

 

 

1. INFLUENŢA VALORILOR 

DEFORMAŢIILOR MATERIALULUI 

ASUPRA CALITĂŢII PRODUSULUI 

FINIT 
 

 Produsele de îmbrăcăminte confecţionate 

din materiale elastice se îmbracă şi se poartă în stare 

întinsă. La îmbrăcare, produsul se deformează 
(întindere la îmbrăcare), iar prin tendinţa de 

relaxare, produsul aderă la suprafaţa corpului, 

exercitând asupra acestuia o forţă (presiune), a cărei 
mărime este dependentă de următorii factori: 

- diferenţa dintre dimensiunile corpului şi 

dimensiunile corespunzătoare ale produsului; 

- caracteristicile de extensibilitate şi 
elasticitate ale materialului, care la rândul lor sunt 

dependente de structura şi compoziţia fibroasă a 

materialului, fineţea şi starea suprafeţei firelor din 
care este format materialul respectiv; 

- numărul ciclurilor de purtare a produsului; 

- dinamica corpului. 

 Caracterul particular al corespondenţei 

dintre corpul omenesc şi produsele de îmbrăcăminte 
elastică este definit pe deplin de sintagma "a doua 

piele", sintagmă cu un caracter intuitiv deosebit de 

pregnant. 
Se conturează astfel ideea că indicatorii de 

calitate de importanţă majoră, pentru astfel de 

produse, vor fi cei care implică particularităţile de 

structură, sensibilitate şi comportare reologică a 
pielii. 

Pielea reprezintă învelişul exterior al 

organismului, ce determină integrarea acestuia în 
mediu. Produsul de îmbrăcăminte elastic, ajustat, va 

trebui astfel proiectat încât să permită libertatea 

mişcărilor, să respecte "autonomia" corpului din 

punct de vedere cinematic şi dinamic fără să 
altereze starea de confort psiho- senzorial şi 

termofiziologic. 

Alegerea valorilor optime ale deformaţiilor 
εx şi εy ce vor fi impuse prin algoritmul de proiectare 

al produsului este o problemă dificilă, aceste valori 

având în continuare implicaţii şi asupra altor 
indicatori de calitate ai produsului. Nivelele de 

importanţă ale acestor indicatori sunt relativ 

dependente de tipul produsului proiectat, dar în 

general se poate accepta ordonarea gradelor de 
importanţă prezentată în figura 1. 

Pentru indicatorii aflaţi pe acelaşi nivel de 

importanţă se va acorda prioritate (în cazul când 
aceştia se află în corelaţie inversă) indicatorului 

determinant pentru tipul de produs proiectat. 

Astfel, indicatorii aflaţi pe nivelul al treilea, 
respectiv indicatorul de economisire a materiei 

prime şi indicatorul rezistenţei la uzură prin frecare 

sunt în relaţie inversă. Pentru economia de material 

vor fi utile valori mari ale deformaţiilor 
materialului, dar o dată cu creşterea alungirii 

acestuia, rezistenţa la uzură prin frecare scade. În 

această situaţie, vor fi luate în consideraţie 
următoarele elemente: 

- destinaţia produsului (lenjerie, 

îmbrăcăminte exterioară, articole sportive etc.); 

- durata optimă de viaţă a produsului; 
- comportarea materialului la solicitări de 

frecare; 

- preţul materialului. 
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Din ansamblul indicatorilor menţionaţi, 

presiunea exercitată asupra corpului este 

principalul indicator de calitate al produselor cu 
grad mare de ajustare pe corp. Analiza presiunii 

exercitată de produsul elastic asupra corpului 

omenesc are ca punct de plecare acceptarea 
următoarelor considerente: 

- sistemul corp-îmbrăcăminte are un caracter 

interactiv, influenţându-se reciproc; 

- presiunea exercitată de produs asupra 
corpului are o dublă determinare - obiectivă şi 

subiectivă. 

Deşi este o mărime fizică, posibil de 

măsurat şi integrat în modele matematice, presiunea 

exercitată de un produs de îmbrăcăminte este şi o 
senzaţie psihică, interpretabilă de la un purtător la 

altul. Acceptarea unei anumite presiuni de către 

subiecţi este dependentă şi de tipul produsului; 
ample cercetări în acest domeniu au pus în evidenţă 

faptul că pentru produsele de lenjerie uzuală se 

acceptă o presiune maximă de 3 mm col Hg, în timp 

ce pentru o centură elastică, produsul este 
confortabil chiar la o presiune de 10 mm col Hg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DETERMINAREA VALORILOR 

DEFORMAŢIILOR UTILIZATE LA 

CONSTRUCŢIA TIPARELOR 
 

Categoria caracteristică de produse, în care 
la purtare se manifestă simultan deformaţiile 

materialului pe direcţie transversala şi longitudinală, 

sunt acelea care îmbracă strâns trunchiul ( produse 

de tip body). În această categorie se încadrează o 
multitudine de produse uzuale, confecţionate în 

sistem industrial, în serii mari. 

Sistemele industriale de producţie a 

articolelor de îmbrăcăminte necesită metode de 

proiectare simple, rapide, care să conducă la 
obţinerea unor rezultate optime în ceea ce priveşte 

calitatea produselor, într-un timp cât mai scurt. Deşi 

în literatura de specialitate se află lucrări ample 
destinate studiului învelişurilor elastice, a 

presiunilor dezvoltate de acestea asupra corpului, 

utilizarea în scopuri practice este dificilă şi nu se 
justifică pentru produsele uzuale. 

Din acest motiv, se consideră oportună 

formularea unor recomandări privind stabilirea 

Presiunea exercitată 
asupra corpului, în statică 

şi dinamică 

Indicatorii corespondenţei 
antropometrice, în statică şi 

dinamică 

Alungiri relative impuse 

εx,, εy (%) 

Indicatorii confortului 

psiho- senzorial 

Stabilitatea formei 
produsului după purtări 

repetate 

Indicatorii confortului 

termofiziologic 

Indicatori ai economicităţii 
produsului (utilizarea 

raţională a suprafeţei 

materialului) 

Rezistenţa la uzură prin 

frecare 

Indicatorii estetici 
(aspectul materialului în 

stare întinsă) 

Figura 1. Sistemul indicatorilor de calitate ai produselor de îmbrăcăminte dependenţi de alungirile 

relative ale materialului 



          Criterii de dimensionare a produselor confecţionate din tricoturi cu extensibilitate biaxială           74 

 

rapidă a valorilor optime pentru deformaţiile ce 

urmează să fie induse materialului la purtarea 

produselor. 
Astfel, o primă etapă a acestui demers, o 

constituie determinarea practică a extensibiltăţilor 

utile a tricotului, respectiv a deformaţiilor maxime 
ce pot fi acceptate în produs la purtarea cestuia. 

În acest scop se va utiliza încercarea 

manuală a unei epruvete din tricot (50 x 50 cm). 

Determinările se fac cu ajutorul a două rigle, una 
fixă şi alta mobilă, între care se fixează eşantionul 

de material. Cu ajutorul riglei mobile tricotul este 

solicitat la o întindere pe direcţia rândurilor de 
ochiuri până când operatorul resimte o uşoară 

rezistenţă din partea materialului [1, 3]. 

Se determină astfel valoarea deformaţiei εx 
ce va asigura o presiune maxim admisibilă în 

produsele uzuale. Din considerente de ordin estetic 

(aspectul materialului în stare întinsă) valoarea 

deformaţiei astfel stabilită poate fi uşor diminuată. 
Criteriile de stabilire a valorilor concrete 

pentru coeficienţii de îngustare şi/sau scurtare a 

tiparului (în raport cu dimensiunile suprafeţei 
îmbrăcate) cuprind o arie mai largă de aspecte 

practice, cum ar fi. 

 Grosimea tricotului; 

 Gradul de extensibilitate al 

tricotului raportat la poziţia statică 
a purtătorului (acest raport va 

furniza principalele informaţii 

necesare ajustării de bază a 

tiparului şi corespunde valorilor 
determinate conform procedeului 

descris anterior); 

 Efectul de scurtare pe direcţie 

longitudinală, datorat întinderii 
tricotului pe direcţie transversală, 

sau invers; 

 Modul de comportare al tricotului 

după încetarea acţiunii forţei de 

întindere (elasticitatea tricotului); 

 Dinamica corpului corespunzătoare 
tipului de produs şi destinaţiei 

concrete a acestuia. 

Referitor la grosimea tricotului se poate lua 
în consideraţie faptul că la materialele cu o grosime 

mai mare de 0,3cm, forma şi dimensiunile 

suprafeţei interioare a produselor de îmbrăcăminte 
diferă în mod semnificativ de forma şi dimensiunile 

suprafeţei exterioare. Pentru asigurarea unei forme 

exterioare corespunzătoare, la tricoturile cu grosime 

mare este necesară o diminuare mai atenuată a 
dimensiunilor tiparului în raport cu diminuarea 

utilizată pentru produsele confecţionate din tricoturi  

subţiri. 

Efectul de scurtare pe direcţia inversă 

direcţiei de solicitare la întindere se manifestă în 

general la tricoturile a căror extensibilitate se 
asigură prin structură, fiind datorat migrării firului 

dintr-un ochi în altul, materialele respective având 

de fapt o extensibilitate uniaxială (raportul εx / εy  
este negativ). Tricoturile cu extensibilitate biaxială 

sunt în general materiale obţinute prin aportul, în 

diferite procente, a firelor elastomere, unde 

deformaţiile elastice apar în principal prin 
deformarea elastică a firului. Fenomenul de scurtare 

pe direcţia inversă direcţiei de solicitare nu se  mai 

manifestă, chiar în condiţiile unei solicitări 
uniaxiale ( εx / εy = 0).  

În ceea ce priveşte elasticitatea tricotului, o 

importanţă decisivă îi revine acesteia în principal în 
ceea ce priveşte asigurarea unei ajustări strânse a 

produsului pe corp, precum şi în privinţa menţinerii 

acestei ajustări, în timp. 

La întinderea materialelor textile sub 
acţiunea unor forţe inferioare celor de rupere, apar 

procese de relaxare, respectiv procese de 

autoreducere în timp a efortului la o deformaţie 
constantă (relaxarea efortului) şi procese de 

autorevenire a sistemului macroscopic la starea 

stabilă din punct de vedere termodinamic. Pentru 
materialele textile este caracteristică starea de 

echilibru relativ stabil, procesele de relaxare fiind 

influenţate de durata acţiunii solicitării, de viteza de 

acţiune a forţei de întindere, de temperatură, de 
particularităţile micro şi macrostructurale etc.[6]. 

 Prin creşterea temperaturii, a umidităţii sau 

prin modificarea mediului (apă, acizi, baze) 
procesele de relaxare se accentuează deoarece toţi 

aceşti factori determină scăderea legăturilor 

intermoleculare, iar ca rezultat al unei astfel de 

acţiuni deformaţiile elastice pot dispărea integral, 
făcându-şi astfel apariţia deformaţiile remanente. 

După încetarea acţiunii de solicitare a 

tricotului începe procesul de relaxare a deformaţiei, 
care are loc de asemenea în timp. În felul acesta se 

compune un întreg ciclu al comportării materialului, 

adică succesiunea dată de încărcare-descarcare- 
odihnă, comportare echivalentă procesului de 

purtare- odihnă şi întreţinere a produsului de 

îmbrăcăminte. Cu cât deformaţiile introduse prin 

proiectarea tiparului vor fi mai mari, cu atât mai 
repede pot să apară deformaţiile remanente, ceea ce 

poate compromite calitatea produsului confecţionat.  

În cazul materialelor cu extensibilitate 
biaxială, determinarea indicilor de diminuare a 

tiparului  pe direcţia longitudinală  se face  prin     

luarea în consideraţie a rezultatelor unor studii 
experimentale şi teoretice care au pus în evidenţă 

existenţa unor relaţii de dependenţă intre εx şi εy la 

solicitarea biaxială a tricoturilor [2]: 
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εy= (0 – 0,25) εx 

 

În acest moment este necesară analiza 
destinaţiei particulare a produsului deoarece valorile 

concrete ale deformaţiilor impuse pe direcţie 

longitudinală pot afecta in mod considerabil 
confortul la purtare. Este cazul, în special, al 

produselor pentru sport în care mişcarea corpului va 

determina efecte dinamice maxime pe direcţia unor 

segmente constructive cu orientare longitudinală, 
ceea ce are ca urmare introducerea unor 

supraîntinderi ale materialului. În această situaţie, 

valorile lui εy  se vor diminua corespunzător, chiar 
până la eliminarea lor din algoritmul de calcul a 

tiparului (εy  = 0). Valorile concrete ale celor doi 

indici se pot aprecia şi prin raportare la valorile 
maxime [7], admise în general la proiectarea 

produselor de tip body confecţionate din tricoturi cu 

fire elastomere (costume de baie, articole de 

corsetărie etc.), respectiv εx = 20% şi εy  = 5%.  
Valorile deformaţiilor astfel stabilite vor 

constitui indici de diminuare a principalelor 

segmente ale tiparelor, sau vor fi utilizate pentru 
diminuarea parametrilor antropometrici care intră în 

structura relaţiilor de calcul a tiparului. În etapele 

ulterioare, de elaborare a documentaţiei tehnice, 
respectiv în etapa de gradare a şabloanelor, se va 

acorda o atenţie deosebită calculului cotelor de 

gradare, pentru a menţine aceeaşi indici de 

diminuare a dimensiunilor tiparelor pentru întreaga 
gamă de mărimi în care se va confecţiona produsul 

respectiv. 

 
 

3.CONCLUZII 
 

Calitatea unui produs confecţionat din 

material cu extensibilitate biaxială depinde în mare 

măsură şi de alţi factori implicaţi în construcţia 
tiparului. Corectitudinea preluării unor indicatori 

antropometrici (cum ar fi arcul interior al 

trunchiului) este deosebit de importantă pentru 
confortul la purtare al produselor cu terminaţia 

inferioară fixată pe corp. De asemenea, eliminarea 

sau utilizarea penselor poate afecta aşezarea corectă 
a produsului de îmbrăcăminte pe corp. Deşi în 

general se consideră că la produsele din tricot 

pensele pot fi eliminate, la materialele cu 

extensibilitate redusă spre medie ( εx = 10-15 %) 
utilizarea penselor poată să prevină   eventualele 

distorsiuni ale suprafeţei materialului în zonele 

proeminente ale corpului. 
În general, pentru obţinerea unor produse 

corespunzătoare, se recomandă testarea tiparului 

prin confecţionarea unui produs de probă care să 
dea posibilitatea rezolvării oricăror probleme 

înainte de introducerea modelului în producţia de 

serie. Această etapă are o importanţă deosebită în 

cazul produselor confecţionate din materiale 
extensibile, cu o comportare uneori imprevizibilă, şi 

este un lucru firesc şi expresia unei bune practici 

profesionale în multe ateliere de creaţie. 
Profesionalismul unui proiectant de tipare constă, în 

mare măsură, în abilitatea acestuia de a aprecia 

corect aşezarea unui produs pe corpul purtătorului şi 

de a opera modificările impuse în tiparul utilizat. 
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