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11. PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME 
 

1. PROCESUL TEHNOLOGIC DE TRANSFORMARE A FIBRELOR ÎN FIRE 

 
A.  Operații tehnologice de obținere a firelor 

Pentru transformarea fibrelor în fire se utilizează procesul  tehnologic de filare. Procesul tehnologic 

se stabilește în funcție de materia primă prelucrată și destinația firului. La alegerea materiei prime și 

alcătuirea amestecului fibros  se va ține  seama de  finețea  și destinația  firelor ce se prelucrează. 

Scopul principal este de a  forma o masă fibroasă dintr-un număr cât mai mare  de componente 

omogene și uniforme. 

Alegerea sistemului de filare se realizează în funcție de natura și calitatea materiei 

prime(fibrelor), de calitatea și caracteristicile proiectate pentru fir, precum și în funcție de utilajele 

folosite. 

Pentru a transforma materialul fibros în fire, se cunosc trei sisteme de filare: 

• Sistem de filare cu proces tehnologic cardat folosit pentru obținerea unor   fire cu finețe 

mică și medie(Nm=10-60), mai puțin uniforme, cu rezistență mai mică, numite fire cardate. 

• Sistem de filare cu proces tehnologic pieptănat folosit pentru obținerea unor   fire fine și 

foarte fine(Nm=70-200), uniforme și rezistente, numite fire pieptănate. 

• Sistem de filare cu proces tehnologic cardat pentru obținerea firelor(Nm=1-16)   unde se 

folosesc ca materie primă, materialele recuperabile refolosibile din sectorul textil. 

Proces tehnologic de filare cuprinde operațiile : 

a.Amestecarea 

Prin amestecare  se  înțelege  reunirea mecanică a mai multor grupe  de fibre, diferite  prin 

natura lor sau prin valorile fiecărei caracteristici. Fiecare grupă de fibre se numește component. 

Amestecarea cuprinde: proiectarea amestecului și  amestecarea propriu-zisă. 

Proiectarea amestecului constă în stabilirea rețetei de amestec. 

b. Destrămarea și curățarea 

Destrămarea  are  drept  scop  micșorarea  succesivă  a  ghemotoacelor  de  fibre  până  la 

individualizarea lor. Destrămarea este necesară pentru efectuarea unui amestec cât mai intim și mai 

uniform între fibre. Odată cu destrămarea se realizează și curățarea materialului fibros. 

c. Cardarea 
Cardarea este operația tehnologică complexă, de calitatea căreia depinde calitatea întregului 

proces de filare. Scopul cardării este continuarea procesului de destrămare a materialului fibros, 

având ca efect individualizarea fibrelor, îndreptarea și orientarea acestora. Prin cardare se obține un 

semifabricat subțire, sub formă de văl în care se văd fibrele individualizate, orientate, printre care au 

mai rămas mici aglomerări de fibre. 

d. Laminarea și dublarea 

Prin laminare se înțelege subțierea treptată a unei înșiruiri de fibre până se ajunge la finețea 

dorită a semifabricatului  și apoi  a firului. Laminarea este precedată, de cele mai multe ori,  de 

dublare. Dublarea realizează alimentarea a două sau mai multor înșiruiri de fibre. Are rolul de a 

îmbunătăți neuniformitatea la finețe a înșiruirii fibroase și amestecarea acestuia. 

e. Pieptănarea realizează îndepărtarea unei părți însemnate din fibrele scurte. Se obține eliminarea 

fibrelor  defecte, paralelizarea și îndreptarea fibrelor. 

f. Torsionarea și răsucirea 
Torsionarea este operația prin care înșiruirea de fibre, în prealabil îndreptate, paralelizate 

este consolidată. Fibrele orientate paralel cu axa longitudinală a înșiruirii fibroase se vor dispune, 

prin torsionare,  pe linii elicoidale. Torsionarea, în scopul consolidării fibrelor se realizează la flaier 

și se definitivează la mașina de filat cu inele. 

Răsucirea se obține prin reunirea a două sau mai multe fire simple, dublarea și răsucirea 

acestora. 

g. Operația de înfășurare are rolul de a realiza depunerea înșiruirii de fibre cu o anumită 

regularitate pe un anumit suport. 
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Proces tehnologic cardat în filatura de bumbac 
 

 

Fig 1. Proces tehnologic cardat 
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Proces tehnologic pieptănat în filatura de lână 

 
OPERAȚII TEHNOLOGICE FLUX TEHNOLOGIC SEMIFABRICATE 
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Fig 2. Proces tehnologic pieptanat 
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2. PROCESUL TEHNOLOGIC DE TRANSFORMARE A FIRELOR ÎN  ȚESĂTURI 
 

 
 

Țesăturile sunt produse textile cu foarte multe utilizări. Calitatea țesăturilor depinde în 

egală măsură de calitatea firelor folosite, de procesul tehnologic utilizat și de elementele de 

structură definite. Țesăturile se obțin prin prelucrarea diferitelor categorii de fire textile în cadrul 

unui proces tehnologic de țesere. 

Țesăturile  se deosebesc între ele după mai mulți factori: 

- după finețea , structura  și natura firelor; 

- după modul în care se încrucișează firele de urzeală cu cele de bătătură; 

Procesul  tehnologic  de  țesere  include  operații  de  pregătire  pentru  țesere,  țeserea  propriu-zisă, 

control al țesăturii crude și operații de finisare. 
 

RECEPŢIA FIRELOR 
 
 

Ţevi (copsuri) 
 
 
 

BOBINAREA  FIRELOR 
 
 

RĂSUCIRE 
 

Bobine RĂSUCIRE 
 

Urzeală Bătătură 
 

 

URZIRE 
 
 

Sul  urzit 
 
 

CANETARE 
 

ÎNCLEIERE 
 

 

Sul încleiat 
Fir înfăşurat pe canetă 

(ţeava) 
 

 
 

NĂVĂDIRE 
 
 

Sul final năvădit 
 
 
 
 
 

 

ŢESEREA Ţesătura 
 

Fig 3. Proces tehnologic  de țesere 
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Operaţii de pregătire a firelor de urzeală şi bătătură 
Fig 4. Operații de pregătire a firelor 

Scop 

Operațiz  

 
Definiţie 

 

1. Bobinarea  
Definiţie 

 
Operaţia tehnologică prin care firele sunt trecute de pe 

ţevi sau sculuri, pe bobine sau mosoare. 
 

 
 
 
 

Scop ./ obţinerea unor formate, 

bobine sau mosoare cu 

lungimi mari de fir; 

./ eliminarea defectelor 

firelor produse în filaturi. 
 
 
 
 

2. Răsucirea 
 

 

Definiţie 

 

Operaţia prin care se aplică firelor reunite un număr de 

torsiuni pe unitatea de lungime. 
 
 
 
 

 

Scop./ mărirea sarcinii la rupere a 

firelor; 

./ creşterea uniformităţii 

firului în grosime; 

./ obţinerea firelor de efect. 
 

 
 
 
 
 

3. Urzirea Definiţie 
 

Constă în dispunerea uniformă şi paralelă a firelor pe o 

suprafaţă plană şi înfăşurarea acestora cu tensiune 

constantă, pe un sul. 
 
 

 

Scop ./ obţinerea urzelii necesare 

unei anumite ţesături 
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4. Încleierea 

Definiţie 
 

 
Constă în protejarea firelor cu o peliculă incoloră, 

netedă, suplă şi elastică, cu un coeficient de frecare 

cât mai mic. 
 

 

Scop  

./  evitarea uzurii prin 

frecare a firelor şi prin 

aceasta, scămoşarea lor. 
 

 

5. Năvădirea Definiţie 
 

 

• Trecerea firelor prin lamele, care permit controlul 

ruperii firelor de urzeală pe maşina de ţesut; 

• Trecerea firelor prin cocleţii iţelor; 

• Trecerea firelor prin căsuţele spetei pentru 

îndesarea firului de bătătură şi formarea 

elementului de ţesătură. 

Scop 

./  obţinerea unui sul de 

urzeală năvădit, necesar 

realizării unei ţesături. 
 
 
 

6. Canetarea 
 

Definiţie 
 

 
Trecerea firelor de pe bobine, ţevi, sculuri sau 

mosoare, pe alte ţevi, numite canete. 

 
 
 

 
Scop 

./ alimentarea cu fire de 

bătătură a maşinilor de 

ţesut cu suveică. 
 
 
 
 
 

ȚESEREA 
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I. Operațiile de pregătire pentru țesere (preparația firelor): 

a. Bobinarea firelor constă în înmagazinarea unei cantități cât mai mari de fir pe un format, 

pentru a asigura continuitatea firului. 

b. Dublarea și răsucirea firelor sunt operații realizate în scopul uniformizării și consolidării 

firelor(fire fine) și îmbunătățirii performanțelor procesului de prelucrare. 

c.  Urzirea  se  face  prin  înfășurarea  paralelă  a  firelor,  cu  aceeași  tensiune  și  cu  lungime 

constantă, cu depunere echidistantă pe un suport cilindric, numit sul de urzeală. 

d.Încleierea firelor de urzeală vizează protejarea firelor   față de solicitările mecanice din 

timpul procesului tehnologic de țesere, prin depunerea unei pelicule de apret la suprafața firului. 

e. Năvădirea firelor de urzeală constă în trecerea firelor de urzeală prin lamelele sistemului 

de control, cocleții ițelor și spată, într-o animită ordine în conformitate cu desenul contexturii. 

f. Canetarea firelor de bătătură constă în trecerea firului de bătătură de pe bobină pe canetă, 

care are dimensiunile adecvate interiorului suveicii. 

II.Țeserea se realizează prin fazele:formarea rostului, înserarea firului de bătătură, îndesarea 

firului de bătătură, tragerea țesăturii în zona de formare, alimentarea urzelii în zona de țesere. 
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3. PROCESUL TEHNOLOGIC DE TRANSFORMARE A FIRELOR ÎN    TRICOTURI 

 
3.1Tricoturile sunt produse textile, elastice, formate din ochiuri legate între ele. 

Se obţin prin buclarea unui fir ori, a unuia sau mai multor sisteme de fire. 

Tricoturile se clasifică după: 

• destinaţie, 

• materia primă utilizată, 

• forma obţinută pe maşina de tricotat 

• structură. 

 
3.2 Procesul tehnologic de fabricare a produselor tricotate – cuprinde ansamblul de 

operaţii mecanice, fizice şi chimice la care sunt supuse firele (materia primă) până la transformarea 

lor în produs finit (tricot sau produse tricotate). 

Cunoaşterea şi alcătuirea raţională a proceselor tehnologice contribuie în mare măsură la 

creşterea producţiei şi asigurarea calităţii produselor. 

Procesul tehnologic este stabilit în funcţie de destinaţia tricotului sau produsului realizat din 

tricot.  
În general, principalele operaţii din procesul tehnologic de fabricare a produselor tricotate 

sunt următoarele: recepţia firelor, pregătirea firelor pentru tricotat, tricotarea, controlul şi repasarea 

tricoturilor, finisarea şi confecţionarea tricoturilor. 

Schema tehnologică a procesului tehnologic de fabricare a produselor tricotate: 

 

Recepţionarea 

firelor 

 
Verificarea firelor din punct de vedere cantitativ şi calitativ 

 

 
 

Bobinarea firelor 
Trecerea firelor de pe ţevi, sculuri, pe formate 

(bobine) adecvate alimentarii maşinilor de tricotat 
 

 
Urzirea firelor 

Infăşurarea simultană pe un singur 

format a unui număr de fire 
 

Tricotarea 
 

Transformarea firelor în ochiuri 
 

 
 

Controlul şi repasarea Înlăturarea defectelor, ochiuri scăpate 
 
 

 

Finisarea tricotului Înlăturarea defectelor, ochiuri scăpate 

 

Fig 5. Proces tehnologic  de tricotare 

 
3.2.1. Recepţia firelor 
Recepţia materiei prime presupune inspecţia materiei prime respectiv, verificarea cantitativă 

şi calitativă a firelor pentru a stabili dacă acestea corespund cu datele incluse în documentele de 

livrare, urmând luarea deciziei de acceptare sau neacceptare a intrării respectivului lot de fir în 

procesul de fabricaţie. 

Recepţia cantitativă se referă la activităţi de cântărire a firelor care vor intra în procesul de 

fabricaţie iar recepţia calitativă presupune determinarea principalelor caracteristici fizico-mecanice 

ale firelor (fineţe, torsiune, neregularitate, rezistenţă la rupere, umiditate etc.) cu ajutorul aparatelor 
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specializate de control, în cadrul laboratorului de analize. Rezultatele obţinute se compară cu cele 

prevăzute în standardele în vigoare. 

Calitatea firului este esenţială pentru calitatea tricotului deoarece aproximativ 2/3 din 

defectele apărute în tricot se datorează firului. 

 
3.2.2. Bobinarea firelor 

Bobinarea este operaţia tehnologică de trecere a firelor de pe formate inadecvate utilizării lor 

directe pe maşina de tricotat (copsuri, sculuri), pe formate specifice tricotării (bobine de diferite 

forme). 

Bobinarea  este  prima  operaţie  de  pregătire  a  firelor  pentru  tricotat.  În  cazul  producerii 

tricoturilor din bătătură (simple), firele bobinate trec direct la operaţia de tricotare. 

Sunt situaţii în care firele pentru tricotat sunt livrate pe formate  adecvate  maşinilor  de 

tricotat, bobinarea făcându-se în cadrul filaturii. 

Bobinarea firelor folosite în tricotaje se realizează pe maşini de bobinat  similare  celor 

folosite la bobinarea firelor destinate ţesăturilor. 

Prin bobinare se urmăresc următoarele scopuri: 

• îndepărtarea, cu ajutorul dispozitivelor de curăţire, a scamelor, nodurilor, porţiunilor 
îngroşate, a porţiunilor slabe de fir sau a oricăror impurităţi aderente de pe fir care ar putea crea 

dificultăţi în prelucrarea ulterioară şi ar influenţa calitatea tricoturilor; lichidarea unei ruperi la 

bobinare este mai eficientă decât la operaţia de tricotare; 

• obţinerea  unor  formate  cu  lungime  mare  de  fir,  care  să  asigure  independenţă  de 

funcţionare îndelungată a maşinilor pe care sunt alimentate; înlocuirea unei bobine la maşina de 

tricotat necesită oprirea acesteia; 

• parafinarea,  uleierea  sau  tratarea  antistatică  a  firelor  cu  scopul  de  a  le  mări 
capacitatea de prelucrare la tricotare, respectiv, de a le micşora coeficientul de frecare; prin 

parafinare sau uleiere firele devin mai suple, mai uşor de transformat în ochiuri de către maşinile de 

tricotat; 

• înfăşurarea firului sub o anumită tensiune şi densitate uniformă pentru ca în timpul 
tricotării firul să se desfăşoare cu o tensiune constantă creând posibilitatea obţinerii unui tricot cu 

densitate uniformă; prin bobinare se pot obţine bobine moi pentru vopsire sau bobine cu densitate 

normală destinate tricotării. 

Cele  mai  utilizate formate  (bobine)  utilizate  în  tricotaje sunt:  bobina  tronconică,  conică, 

biconică şi cilindrică. (Fig.6) 

 
. 

 

 
 
 
 

 

3.2.3. Tricotarea 

Fig.6 Tipuri de formate (bobine) utilizate în tricotaje 

Este operaţia de bază din procesul tehnologic de fabricaţie a tricotului şi constă în 

transformarea pe cale mecanică a firului în bucle şi a buclelor în ochiuri sub acţiunea simultană a 

organelor de formare a ochiurilor. 

În urma operaţiei de tricotare se obţin tricoturile „crude” care nu pot fi folosite ca atare, 
urmând ca aspectul lor final să rezulte în urma finisării. 

Tricotarea se realizează pe mașini  circulare de tricotat (Fig7.1) sau rectilinii (Fig7.2) 
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Fig. 7.1 – Maşină de tricotat circulară Fig. 7.2 – Maşină de tricotat rectilinie 

 
3.2.4. Controlul şi repasarea tricoturilor - este operaţia realizată după tricotare având drept 

scop verificarea şi înlăturarea anumitor defecte (ochiuri scăpate, mici găuri) apărute în timpul 

tricotării, în timpul transportului sau a altor operaţii (încheiat, întors pe faţă etc.). Pentru repasare se 

folosesc fire de aceeaşi culoare şi calitate cu cele din care s-a produs tricotul. 

Repasarea se efectuează cu ajutorul maşinilor de repasat, sau manual folosind ace speciale 
de repasat şi o piesă ajutătoare pe care se aşează tricotul. 

3.2.5. Finisarea tricoturilor   – cuprinde o succesiune de operaţii, Scopul acestor operaţii 

este înnobilarea tricoturilor în vederea satisfacerii cerinţelor de utilizare. 

Operaţiile de finisare pot fi:operaţii de curăţire şi albire;operaţii de colorare (vopsire, imprimare); 

operaţii de scămoşare; operaţii de călcare (aburire, calandrare) etc. 
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 Coaserea nasturilor; butonierelor 

Executie tiv;Tratare umidotermica 
   Curăţirea de aţe şi scame; Călcarea finală, 

Controlul tehnic de calitate  

 

4. PROCESUL TEHNOLOGIC DE TRANSFORMARE A ȚESĂTURILOR ȘI 

TRICOTURILOR ÎN PRODUSE FINITE 
 

 
 

4.1 Procesul tehnologic de confecționare 

 
Indiferent de categoria de produs vestimentar, procesul de realizare cuprinde etape de lucru 

care determină transfomări ale materiei prime, fiecare etapă divizându-se în operații. 
 
 
 
 

 
Recepţia şi depozitarea 

materialelor 

Controlul cantitativ si 

calitativ 
 
 

Păstrarea materialelor 

 
Se verifică materialele 

 

 
Se face în magazii speciale 

 
 

 
 

 
 

Pregătirea 

materialelor 

pentru croit 

Control, sortare, relaxare 

Şablonarea materialelor 

Șpănuirea  materialelor 

 
Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe 

suprafaţa materialului 
 
 

Aşezarea materialului în straturi 

suprapuse dupa lăţimi şi lungimi egale 

 

 
 
 

Croirea 

materialelor 

Secţionarea spanului 
 

 
Decuparea reperelor 

Impărţirea şpanului în secţiuni mici 
 

 
Tăierea reperelor din secţiunile de şpan 

 

Pregătirea reperelor Rihtuire, numerotare, marcare, formare 
 

 
 

 
 
 
 

Confecţionarea 

produselor 

 
 
 

Prelucrarea reperelor 

Asamblarea reperelor 

Finisarea produsului 

Fiecare reper principal se prelucrează 

separat şi se asamblează cu repere 

secundare 

 
Reperele se asamblează între ele 

după o succesiune logică, cu maşini 

de cusut sau prin lipire 

 

Finisarea  produselor 

 

Ambalarea,depozitarea 

produselor finite 

 

Ambalare, lotizare, depozitare 

 
Fig 8 Proces tehnologic  de confecționare 
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1. Înmagazinarea materialelor se realizează în magazii , care trebuie sa respecte condițiile: 

• încaperile sa fie uscate, umiditate 60-65%, temperatura 15-18C, si lumina natura indirecta 

• amplasarea să fie în fluxul procesului tehnologic, cât mai aproape de sala de croit 

• sa fie luate masuri de de prevenire a rozatoarelor, molii, sau alti daunatori 

• sa fie suficient de de voluminoase. 

Recepţia  este  faza  procesului  de  producţie  ce  are  ca  scop  controlul  cantitativ  şi  calitativ  al 

materialelor textile destinate confecţionării. Recepţia se face prin sondaj. Cantitarea recepţionată 

din totalul materialelor sosite în unitatea economică este de 10-20%, fiind stabilită prin normele de 

recepţie. Dacă se constată defecţiuni inadmisibile peste cota admisă, se dublează cantitatea de 

recepţionat, iar în unele cazuri se recepţionează întregul lot de marfă. 

Recepţia cantitativă are ca scop verificarea materialelor, dacă acestea corespund documentelor de 
livrare, ca număr de baloţi, lungime şi lăţime. 

Recepţia calitativă este controlul complex sub aspect calitativ.Se realizează prin metodele 

• Confruntarea materialelor cu colecţia de mostre omologate 

• Analize de laborator pentru determinarea proprietăţilor fizico-mecanice(desimea, grosimea 

materialelor, sarcina la rupere, rezistenţa la frecare, rezistenţa la vopsire, alungirea la rupere, 
contracţia la spălare) 

• Control organoleptic(defecte de fabricaţie: fire duble, fire lipsă, striaţii, nopeuri, pete de 

ulei; defecte de finisare: tuşeu, pete de vopsea, neuniformitatea culorii, zone neimprimate; 

defecte de transport: găuri, pete de ulei, pete de murdărie;) 

2. Pregătirea pentru croit 

a.Călcare, sortare, decatare 

b.Șablonarea este operaţia de conturare a şabloanelor pe suprafaţa materialului de croit. 
Condiţii tehnice de realizare: 

• Aşezarea şabloanelor pe material se face prin respectarea firului de urzeală din material, cu 

firul indicat pe şablon. 

• Aşezarea şabloanelor pe material se face conform indicaţiilor marcate pe şabloane; 

• Nesuprapunerea şabloanelor; Evitarea marginilor ( lizierelor) ţesăturii; 

• Respectarea flauşului şi a desenului din material la toate piesele componente; 

• Aşezarea şi combinarea şabloanelor pe material se face avându-se în vedere ca suprafaţa 

materialului să fie folosită cât mai raţional. 
Precedee de șablonare : 

• Şablonare prin conturare 

• Şablonarea cu trafaret 

• Şablonare cu calculator 

Metode : 

• Şablonări simple 

• Şablonări combinate 
În funcţie de tehnologia prevăzută la stabilirea consumului de material(lățimea materialului) 

• Şablonare pe material desfăcut -Şabloanele se aşează pe material de câte ori scrie pe 

suprafaţa lor 

• Şablonare pe material dublat- Şabloanele se aşează pe material o singură dată.   

c.Șpănuirea este operaţia prin care materialul se aşază în straturi suprapuse după lungimi şi lăţimi 
egale. Scopul operaţiei Multiplicarea foii de şablon în funcţie de numărul produselor ce trebuie 

realizate. 

Condiţii tehnice: 

• Lungimea şi lăţimea şpanului să fie egale cu cele ale foii de şablon. 

• Înălţimea şpanului să nu depăşească 15 mm. 

• Numărul foilor dintr-un şpan depinde de grosimea materialelor. 

• Numărul foilor dintr-un şpan este influienţată şi de aspectul lucios al materialului textil. 

• Când lăţimea straturilor dintr-un şpan diferă, acestea vor fi aliniate pe una din laturile 

longitudinale. 
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Metode de şpănuire. 

După felul de aşezare a straturilor, şpănuirea este: 

• pe dublu lat; 

• pe desfăcut 

• cu faţa într-un singur sens 

• faţă la faţă  
Fig 10. Realizarea șpanului 

3. Croirea materialelor  este etapa în care materia primă se transformă în semifabricate, care sunt 

reperele croite ale produsului confecționat. 

a.secţionarea şpanului este  operaţia de tăiere a şpanului în secţiuni, în vederea transportului său 

cu uşurinţă la mașina fixă de croit. Şpanul se secţionează transversal iar numărul secţiunilor este 

determinat de lungimea şi de volumul său. 

Condiţii tehnice 

• Respectarea liniei de trasaj şi evitatarea abaterilor de la conturul stabilit prin şablonare. 

• Păstrarea foilor în şpan şi evitarea înclinării acestuia când are înălţimea maximă. 

• Secţiunile rezultate din şpan să aibă mărimea accesibilă transportului optim la maşina de 

decupat. 

• Pentru păstrarea formei şpanului la  secţionat, acesta se fixează prin puncte de coasere, cu 

cleme de fixare, sau se comprimă prin vacuumare. 
Utilajele folosite sunt mașinile mobile de tăiat cu cuțit vertical (Fig11.1)   și mașina de tăiat cu cuțit 

disc(Fig11.2   ) 

 

Fig11.1   mașina de tăiat cu cuțit vertical Fig11.2   mașina de tăiat cu disc 

 
Prin decuparea detaliilor se separă reperele unui produs prin tăiere pe conturul acestora; 

Pregătirea reperelor(rihtuire, numerotare, marcare) se efectuează în funcție de tipul materialului 

sau tipul procesului de confecționare. 

b.decuparea detaliilor după contur  este operaţia prin care detaliile conturate pe şpan se obţin 

prin tăierea acestora din şpanul format. 

Condiţii tehnice de realizare 

• Tăierea şpanului se va face pe linia de trasaj, pentru a nu se modifica dimensiunile detaliilor. 

• Tăierea se va realiza perpendicular pe suprafaţa şpanului. 

• Se va evita înclinarea foilor din şpan. 

• La tăiere se vor decupa, în primul rând detaliile mari şi apoi cele cu dimensiuni mici. 

• Şpanurile formate din materiale lucioase se vor fixa cu cleme speciale. 

Utilajele utilizate sunt mașinile fixe de tăiat cu 3 și 4 roți.(Fig. 12  ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.12  Mașina de tăiat cu 4 roți 
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c. controlul, numerotare și formarea pachetelor Detaliile decupate din şpanse verifică și se 

formează pachete pe mărimi de produse corespunzătoare şabloanelor utilizate.( Fig.13) 

 
 

Fig.13 Numerotare și formarea pachetelor 

4. Confecţionarea  cuprinde   asamblul   de   operații   aplicate   semifabricatului   pentru   obținerea 

produsului în forma cerută de documentația de proiectare. 

a.Operațiile de prelucrare a reperelor   realizează prelucrarea separată a detaliilor principale și le 

asamblează cu reperele secundare ce-i aparțin. 

Utilajele folosite 
La prelucrarea detaliilor sunt utilizate mașinile de bază din confecții și anume mașinile simple de 

cusut cu unul și două ace  și mașina triploc.(Fig.14) 

 

Fig.14 masina simpla Fig.14 masina cu 2 ace Fig.14 masina triploc 

 
b. Asamblarea reperelor se succed într-o ordine logică și au drept scop reunirea prin coasere a 

reperelor principale în vederea constituirii produsului confecționat. 

Utilajele folosite sunt aceleasi de la operația de prelucrare, la care se adaugă și alte mașini alese în 

funcție de natura produsului, materia prima prelucrată, tehnologia de prelucrare. 

c. Finisarea  conferă produsului forma, aspectul și calitatea cerută prin proiectare. Operațiile de 

finisare sunt: coaserea nasturilor; butonierelor,execuție tiv;tratare umidotermică, curăţirea de aţe 

şi scame, controlul tehnic de calitate, etichetarea. Aceste operații se realizează cu mașinile speciale 

prezentate în fig.15 

 

 
 

Fig15. mașini speciale 

masina butoniere masina nasturi mașina de cusut ascuns mașina de cheițe 
 

 
 

5. Ambalarea, depozitarea produselor finite. Ambalarea realizată în funcție de produs în scopul 

protejării, se depozitează în magaziile de produsele finite, în loturi comerciale, urmând  a  fi 

expediate către beneficiari. 
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5. PROCESULTEHNOLOGICDEFINISARE  APRODUSELORTEXTILE   

 
5.1. Finisarea. Definiţie, etape de finisare 

Finisarea produselor textile are o importanţă deosebită deoarece prin operațiile executate se 

schimbă aspectul şi calitatea firelor, a ţesăturilor şi a tricoturilor. 

Finisarea constă într-un ansamblu de tratamente chimice, fizice şi mecanice, diferenţiate în funcţie 

de natura fibrelor sau a amestecului fibros din componenţa materialului textil şi de destinaţia 

produsului finisat. 

După scopul pe care-l urmăresc, operaţiile de finisare se pot împărţi în trei grupe: 

• operaţii de pregătire pentru finisare; 

• operaţii de colorare (vopsire, imprimare); 

• operaţii de apretare şi finisare finală. 

 
5.2. Operaţii de pregătire a materialelor textile. 

5.2.1. Pregătirea materialelor din fibre celulozice 
Materialele celulozice conţin o serie de impurităţi care le dau o culoare cafenie spre cenuşiu, 

un tuşeu aspru, o hidrofobie ridicată (se udă greu). Rolul operaţiilor de pregătire este de a îndepărta 

aceste impurităţi, dar în acelaşi timp menţin o rezistenţă corespunzătoare a suportului textil. 

Tabel nr. 1 Fluxuri orientative din etapa de pregătire a materialelor celulozice 

Fir Ţesătură Tricot 

• pârlire 

• curăţire alcalină 

• spălare 

• albire 

• spălare finală 

• pârlire 

• descleiere 

• curăţire alcalină 

• spălare 

• albire 

• spălare finală 

• curăţire alcalină 

• spălare 

• albire 

• spălare finală 

 

Pârlirea – se aplică în general la fire şi ţesături. 

Scopul operaţiei – îndepărtarea capetelor de fibre sau scame de pe suprafaţa firelor sau ţesăturilor 

care dau un aspect neplăcut şi defecte la vopsire şi imprimare. 

Descleierea – operaţie de curăţire preliminară fierberii, în urma căreia se obţine o îmbunătăţire a 

capacităţii de absorbţie a apei. 

Scopul operaţiei 

• îndepărtarea unor produse de încleiere insolubile în apă (amidon) – descleiere, 

• îndepărtarea unor produse de încleiere solubile în apă – dezancolare. 
Curăţirea (fierberea) alcalină – operaţia de tratare a materialelor celulozice cu o soluţie alcalină la 

fierbere. 

Scopul operaţiei – prin operaţia de curăţire alcalină se urmăreşte îndepărtarea tuturor impurităţilor 

naturale (substanţe pectice, proteine, acizi graşi) ale materialelor celulozice, mai puţin pigmenţii şi 

lignina. La tricoturi se îndepărtează şi impurităţile tehnologice (substanţe de parafinare). 

Albirea – are ca scop îndepărtarea pigmenţilor naturali şi a ligninei rămase după fierberea alcalină. 

În urma albirii are loc o curăţire a materialului, creşte gradul de alb al materialului şi hidrofilia. 

Mercerizarea – are drept scop obţinerea unui luciu accentuat, a unui tuşeu plin şi moale, creşterea 

rezistenţei la rupere, micşorarea alungirii şi îmbunătăţirea posibilităţilor de vopsire. 

5.2.2. Pregătirea materialelor din lână sau lână în amestec 
Pregătirea  materialelor  din  lână  reprezintă  un  proces  mai  dificil  decât  pregătirea  altor 

materiale textile întrucât aici intervin şi probleme de concentraţie. Curăţirea se face înaintea filării, 

dar şi ca operaţie pregătitoare pentru vopsire. Scopul operaţiei de curăţire la ţesături este obţinerea 

unor caracteristici superioare care să se menţină şi la produsele finite. 

Un flux tehnologic general de pregătire a materialelor din lână: 

• spălarea lânei brute; 

• carbonizarea; 
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• albirea; 

• operaţii de filare şi ţesere; 

• spălarea materialelor din lână; 

• fixarea; 

• piuarea. 

Spălarea  lânei  brute  –  are  drept  scop  îndepărtarea  însoţitorilor  naturali,  a  impurităţilor 

grosiere, a sărurilor de sodiu şi potasiu, îndepărtarea usucului (produse ale glandelor sebacee şi 

sudoripare). Lanolina (componentă a usucului) are rol protector asupra fibrei şi din această cauză nu 

trebuie îndepărtată în totalitate. 

Spălarea se efectuează în două etape: 

- tratarea cu apă pentru îndepărtarea sărurilor de sodiu şi potasiu – desuitare; 

- tratarea cu soluţii de săpun, carbonat de sodiu şi detergenţi, la temperaturi de 45 ÷ 50
0
C. 

Din ultimul bazin în care se face clătirea, lâna intră într-un uscător. 
Albirea materialelor din lână se face mai rar – se foloseşte apa oxigenată sau se face o 

albire mixtă (apă oxogenată şi substanţe reducătoare). Nu se folosesc niciodată compuşi cloruraţi. 

Carbonizarea – are drept scop îndepărtarea însoţitorilor de natură vegetală (scaieţi, pleavă 

etc.), care pot împiedica desfăşurarea operaţiei de filare. 

Fixarea materialelor din lână are ca scop înlăturarea tensiunilor din fibre şi fir, apărute în 

timpul operaţiilor de filare sau ţesere, care vor da neuniformităţi la tratamentele ulterioare. Prin 

fixare se mai obţine un luciu permanent, o suprafaţă mai netedă şi stabilitate dimensională. 

Operaţia constă în tratarea ţesăturii (în foaie intinsă) cu apă fierbinte la 90- 95°C un timp 

oarecare, urmată de o răcire bruscă în apă rece. La temperatură ridicată şi în  prezenţa  apei, 

legăturile chimice dintre lanţurile macromoleculare se desfac şi se refac în alte poziţii netensionate, 

care se menţin când materialul se usucă. 

Piuarea se face în scopul modificării aspectului şi a îmbunătaţirii calităţilor termoizolatoare. 

Se foloseşte proprietatea fibrelor de lână de a se împâsli sub influenţa umidităţii şi a acţiunilor 

mecanice de frecare-presare. Se produce o migrare şi o încâlcire a fibrelor, care duce la contracţii 

ale suprafeţei şi la îngroşarea materialului care devine mai voluminos. 

Spălarea şi piuarea tricoturilor. Pentru a se evita tensionarea tricoturilor şi deformarea 

ochiurilor, spălarea cu solvenţi organici se execută pe maşini speciale de spălat, în care tricotul, 

introdus într-un tambur rotativ perforat, este purtat în soluţia de spălare. 

Piuarea se execută pe aceleaşi maşini, folosind un amestec de solvenţi organici, apă şi agenţi 

de udare. Intensitatea efectului se realizează atât prin modificarea duratei (5-10 min) cât mai ales 

prin reglarea conţinutului de apă (7-15% raportat la material). Pe aceste maşini se pot executa şi 

operaţii de avivare, tratamente care să dea rezistenţă la molii, hidrofobizare. Avantajul constă şi în 

faptul că toate operaţiile se efectuează automat, astfel încât efectele obţinute sunt întotdeauna 

aceleaşi. 
 

5.3. Operaţii de colorare a materialelor textile. 

5.3.1. Vopsirea 

Vopsirea este procesul prin care colorantul dintr-o soluţie de colorant este fixat de către o 

fibră textilă. Coloranţii sunt substanţe organice, cu o anumită structură chimică, care pe lângă 

faptul că sunt colorate au şi proprietatea de a colora alte corpuri. 

Pentru activarea procesului de vopsire este necesar a se respecta următorii parametri: 

• temperatura  –  prin  creşterea  temperaturii  este  favorizată  pătrunderea  colorantului  în 

fibre; 

• folosirea  unor  substanţe  auxiliare   –  săruri,  acizi,  baze,  substanţe  tensioactive  - 

favorizează vopsirea prin creşterea vitezei de epuizare a colorantului din flotă; 

• concentraţia de colorant – determină intensitatea vopsirii; 

• pH-ul băii de colorant; 

• agitarea băii – cu cât baia este mai des agitată, cu atât legarea colorantului de fibră este 

mai mare 
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• durata – variază în funcţie de procedeul utilizat (discontinuu, continuu) 

La vopsirea unui material textil este importantă atât obţinerea nuanţei dorite a 

rezistenţei acesteia, cât şi obţinerea uniformităţii vopsirii.Vopsirea se realizaeză pe mașini de 

vopsit de gabarit mare.(Fig.16) 

 
Fig. 16.  Mașina de vopsit 

 
5.3.2. Imprimarea 

Imprimarea este  o vopsire sau o decolorare localizată sub forma unor desene. 

Trecerea colorantului pe materialul textil numai în limitele unui desen nu se poate face numai 

cu o soluţie de colorant, ci se foloseşte în acest scop o pastă de imprimat. Pasta se obţine cu 

ajutorul aglutinanţilor (amidonul, dextrinele, guma arabică, etc), substanţe care  în  apă  dau 

soluţii coloidale vâscoase. 

Fazele tehnologice ale unui proces de imprimare sunt următoarele: 

• depunerea pastei de imprimat pe materialul textil, 

• uscarea intermediară a materialului imprimat, 

• tratamentul termic pentru fixarea colorantului pe materialul textil (aburire, tratare cu aer cald), 

• spălare finală pentru îndepărtarea aglutinantului de pe materialul textil, 

• uscarea finală. 

Depunerea pastei de imprimat pe materialul textil se poate realiza cu: 

• maşini de imprimat cu şabloane cilindrice (Fig17.1) 

• maşini de imprimat cu şabloane plane Fig17.2) 

• maşini de imprimat cu cilindri gravaţi 

 

 

Fig.17.1 Mașina  de imprimat cu sabloane cilindice Fig.2 17 Mașina  de  imprimat  cu 

sabloane plane 
 

5.4. Operaţii de apretare a materialelor textile. 

 
a. Apretarea – finisarea pe cale chimică – are drept scop redarea unor proprietăţi iniţiale ale 

materialelor textile, sau obţinerea unor însuşiri cu totul noi. 

Operaţiile de apretare chimică conferă materialului textil tuşeu plăcut, rezistenţă la uzură şi 

intemperii, rezistenţă la foc, la apă, la şifonare, la putrezire. Sunt cazuri când materialul asprit pe 

parcurs trebuie tratat cu substanţe care dau moliciune, supleţe, flexibilitate. 
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b. Uscarea. În tehnologia de finisare textilă care are loc în mediu umed se efectuează în final 

sau uneori intermediar îndepărtarea apei din material. Aceasta se poate realiza pe două căi succesive 

care se completează reciproc: 

• calea mecanică – stoarcere – are loc îndepărtarea apei de îmbibare şi cea mai mare cantitate 

din apa de udare prin: presare, centrifugare, aspiraţie, 

• calea termică – uscare – se îndepărtează apa de udare   cu ajutorul unui agent termic (aerul 

cald) 

c. Scămoşarea are drept scop obţinerea pe suprafaţa materialului a unui strat de fibre, care 

dau acestuia un aspect frumos şi îl fac mai moale şi mai călduros. 

d. Tunderea este operaţia contrară scămoşării. Are ca scop îndepărtarea prin tăiere a fibrelor 

de pe suprafaţa materialului, pentru a da contexturii un aspect mai clar, pentru a egaliza stratul de 

fibre obţinut prin scămoşare sau pentru a obţine anumite efecte (desene, dungi). 

e. Perierea este o operaţie auxiliară care se face înainte, în timpul şi după  tundere, pentru 

înlăturarea capetelor de fire, noduri, pentru ridicarea capetelor de fibre şi pentru ca vopsirea şi 

imprimarea să se facă corect. Perierea se efectuează cu ajutorul unei maşini, prevăzută cu perii 

rotative, din păr, care se rotesc cu turaţii mari, în sens invers faţă de tesătură. 

f. Aburirea materialelor se face înainte de tundere (ajută la redresarea fibrelor la pluşuri şi 

catifele), sau ca o operaţie finală (micşorează luciul obţinut la călcare, dă moliciune naturală 

materialelor, umflă fibrele, umezeşte apretul şi favorizează călcarea la ţesăturile celulozice). 

Aburirea se efectuează prin simpla trecere a materialului deasupra unei căzi, în care se aduce abur 

printr-o conductă perforată. 

g. Umezirea.  Umezirea  materialelor  celulozice  se  face  pentru  a  le  reda   moliciunea, 

elasticitatea, tuşeul plăcut, pentru obţinerea unui efect mai bun la călcare. Se realizează prin stropire 

sau aburire. 

Umezirea materialelor din lână se face înaintea călcării sau ca operaţie finală, pentru ca 

fibrele să-şi recapete umiditatea normală precum şi elasticitatea, plinătatea, moliciunea. 

h. Spargerea apretului se face numai la unele materiale din bumbac sau viscoză (satin, 

serj), care au fost apretate puternic pe o singură faţă. Ţesătura este  trecută  printre  doi  cilindri 

canelaţi în spirală, şi în acest mod devine mai moale, mai plăcută la pipăit. 

i. Călcarea. Prin călcare, materialele işi îmbunătăţesc aspectul suprafeţei care devine mai 

netedă, lucioasă, mai compactă, cu un tuşeu mai plăcut sau cu efecte speciale (plisare, gofrare). 

Operaţia se realizează sub acţiunea umidităţii, a căldurii şi a presiunii și se realizează cu calandru 

(Fig18) 

 
 

 

Fig.18.Calandru 
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6. PROCESUL TEHNOLOGIC DE TRANSFORMARE A PIELII ŞI ÎNLOCUITORILOR 

DIN PIELE ÎN PRODUSE FINITE 

 
6.1. Clasificarea produselor finite din piele şi înlocuitori 

Grupa confecţiilor din piele şi înlocuitori cuprinde o gamă largă de produse cu multiple 
utilizări. Pentru obţinerea acestora se folosesc atât pielea, cât şi înlocuitori de piele. 

După destinaţie, confecţiile din piele şi înlocuitori, se clasifică astfel: 

- confecţii folosite ca echipament uman: încălţăminte, articole de marochinărie, mănuşi, 

haine de piele etc. 

- confecţii folosite în procesul muncii: mănuşi de protecţie, mingi, curele de transmisie, 

harnaşamente, huse, organe de maşini etc. 

În general, încălţămintea se compune din ansamblul superior şi ansamblul inferior. 

Piesele componente ale încălţămintei sunt clasificate conform schemei de mai jos: 
 

Piesele încălţămintei 
 

 
 

Ansamblul superior Ansamblul inferior 
 

 
 

Piese  Piese  Piese  Piese  Piese  Piese 
exterioare  interioare  intermediare  exterioare  interioare  intermediare 

 

Fig. 19 - Schema componenţei încălţămintei 

 
Ansamblul superior (fig.20) se compune din feţe, căptuşeală şi detalii de întărire. Feţele sunt 

constituite din căpută (1), carâmbi (2), vipuşca (3) şi limba (burduful) (4). Pe interiorul ansamblului 

superior este căptuşeala. 
 

1. căputa 

2. carâmbi 

3. vipuşca 

4. limba sau burduful 

5. întăritura de capse 

6. căptuşeala exterioară 

7. bombeu 

8. ştaif 

9. branţ 

10. întăritura de branţ 

11. umplutura 

12. rama 

13. talpa 

14. tocul 

15. capacul de toc 
 

Fig. 20 – Părţile componente ale încălţămintei 

 
- Căputa (1) este piesa (detaliul) care acoperă partea anterioară a piciorului, pe o treime până 

la jumătate din lungimea lui. Poate avea forme diferite: întreagă, cu vârf, cu limbă, încheiată pe 

mijloc etc. Acoperind partea de faţă a piciorului, căputa trebuie să prezinte calităţi superioare de 

aspect, motiv pentru care acestea se confecţionează din părţile cele mai bune ale pielii. 
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- Carâmbii (2) acoperă partea posterioară a piciorului; înălţimea lor este diferită în funcţie de 

tipul încălţămintei (pantof, cizmă, bocanc). Carâmbii pot fi dintr-o bucată sau din două bucăţi. 

- Vipuşca (3) este detaliul care acoperă şi întăreşte locul de îmbinare a carâmbilor la spatele 

încălţămintei. Vipuşca poate avea şi rol de înfrumuseţare. 

- Limba (4) ocupă poziţia locului de încheiere a încălţămintei prin şiret, protejând partea 

superioară a piciorului de strângerea şiretului. Se confecţionează din piele de grosime mică. În cazul 

bocancilor, limba are un contur special şi o întindere mai mare pentru a împiedica pătrunderea apei 

în încălţăminte prin zona de încheiere a şiretului, numindu-se burduf. 

În cazul încălţămintei încheiată cu şiret sau capse, pe linia de deschidere există întăritura de 

capse (5). 

În cazul sandalelor şi a papucilor, aceste detalii sunt înlocuite cu barete de forme şi mărimi 

diferite, legate între ele într-o anumită ordine şi o varietate nelimitată. 

- Căptuşeala (6) dublează detaliile de feţe având rol fie de întărire a acestora, fie de preluare şi 

transmitere a transpiraţiei. De regulă, pentru fiecare piesă (detaliu) de faţă, cu excepţia vipuştii, se 

foloseşte un detaliu de căptuşeală. Căptuşeală se confecţionează din piele, din ţesături sau din tricot. 

În porţiunea de vârf şi de spate a încălţămintei, între feţe şi căptuşeală se introduc nişte detalii 

rigide, cu scopul de a întări aceste porţiuni: bombeul (7) - în partea de faţă - şi ştaiful (8), în partea 

de spate. Aceste detalii, confecţionate de regulă din materiale rigide, au rolul de a evita modificarea 

poziţiei părţilor componente ale încălţămintei în timpul purtării având şi un rol ortopedic. 

Ansamblul inferior se compune din: branţ, întăritură de branţ, glenc, umplutură, ramă, talpă, toc 

şi capac de toc. 

- Branţul (9) este piesa care ia contact direct cu partea inferioară a piciorului. El  preia 

greutatea corpului, fiind supus la încovoieri repetate în regiunea degetelor în timpul mersului, la 

frecări prin alunecarea piciorului în încălţăminte, preluând o bună parte din transpiraţia piciorului în 

regiunea degetelor. Din aceste considerente, materialul din care se confecţionează branţul trebuie să 

fie flexibil, să se muleze pe forma piciorului şi să aibă absorbţie ridicată pentru a prelua transpiraţia. 

Branţul se confecţionează din talpă din piele, talpă artificială sau din cartoane speciale. 

- Întăritura de branţ (10) întăreşte branţul în porţiunea de spate şi, uneori, până la vârf; în 

cazul în care această piesă se aplică numai în porţiunea călcâiului se numeşte talonet. Se 

confecţionează, de regulă, din carton dur pentru a asigura fixarea rezistentă a tocului de 

încălţăminte. 

- Glencul este un detaliu cu funcţie ortopedică asigurând rigidizarea branţului în partea de 

spate, evitând astfel încovoierea încălţămintei. Acest detaliu împiedică deformarea piciorului şi 

apariţia anomaliei numite picior plat. Se confecţionează din materiale rigide: metal, lemn, carton 

dur, materiale plastice rigide. 

- Umplutura (11) asigură umplerea golului produs în partea anterioară a încălţămintei în urma 

îndoirii marginilor feţelor de branţ. Umplutura se face din materiale cu densitate mică şi cu 

flexibilitate ridicată, cum ar fi: deşeuri din piele de feţe, plăci din deşeuri de fibre, pastă de rumeguş 

de lemn sau piele cu un adeziv. 

- Rama (12) are rolul de a realiza legătura între branţ şi talpă. Are şi un rol estetic. Se poate 

întinde pe întregul contur al încălţămintei sau numai de la toc la toc, pe porţiunea anterioară. Rama, 

în cazul în care are doar un rol ornamental, se confecţionează din piele special tăbăcită şi prelucrată 

sau din înlocuitori de piele (cauciuc, PVC). 

- Talpa  (13)  este  piesa  cea  mai  puternic  solicitată.  În  timpul  mersului,  talpa  este  supusă 

comprimării, încovoierii şi frecării prin alunecare. Talpa face ca piciorul să nu simtă asperităţile 

solului datorită grosimii şi caracteristicilor mecanice ale acesteia. Se confecţionează din talpă de 

piele tăbăcită vegetal sau din înlocuitori (cauciuc, PVC, lemn, sfoară etc.). Talpa poate fi constituită 

din mai multe straturi suprapuse pentru creşterea rezistenţei. 

- Tocul (14) îndeplineşte un rol ortopedic. Asigură ridicarea călcâiului şi repartizarea greutăţii 

corpului pe partea anterioară şi posterioară a încălţămintei. Se confecţionează din talpă, lemn sau 

materiale plastice. Pentru a nu îngreuna încălţămintea, tocul se confecţionează din materiale cât mai 

uşoare. 
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- Capacul de toc (15) se confecţionează separat de corpul tocului, din talpă de piele, cauciuc 

de diferite tipuri, policlorură de vinil etc. Pentru că în timpul purtării suportă şocuri şi uzură prin 

frecare, tocul trebuie să fie foarte rezistent. 

Articolele de marochinărie  se clasifică în funcţie de: 

• destinaţie(folosinţă curentă, voiaj, sport ,diverse) 

• materia primă(piele, înlocuitori de piele, materiale combinate,) 

• modul de asamblare(asamblate prin coasere, prin lipire, procedee mixte) 
În funcţie de materia primă utilizată, confecţiile din piele şi înlocuitori se clasifică: 

• articole confecţionate din piele; 

• articole  confecţionate  din  înlocuitori  de  piele  (piele  sintetică,  piele  artificială,  materiale 

textile); 

• articole confecţionate din materiale combinate (piele şi înlocuitori; înlocuitori şi textile). 

După modul de asamblare, confecţiile din piele şi înlocuitori se clasifică în următoarele grupe: 

• articole asamblate prin coasere; 

• articole asamblate prin lipire; 

• articole asamblate prin procedee mixte. 

 
6.2. Procesul tehnologic de transformare a pielii şi înlocuitorilor în produse finite 

Procesul tehnologic reprezintă succesiunea logică a etapelor de transformare a materiilor prime în 

produse finite. Transformarea materiilor prime şi a materialelor în produse finite (confecţii din piele 

şi  înlocuitori)  se  realizează  prin  parcurgerea  de  etape  şi  operaţii,  într-o  succesiune  logică,  care 

alcătuiesc procesul tehnologic.( Fig.21) 
 

 

Recepția materialelor. 

 

Pregătirea materialelor 
 

 

Tăierea pieselor 
 

 

Prelucrarea pieselor 
 

 

Îmbinarea pieselor 
 

 

Finisarea produsului 
 

 

Înmagazinarea 
 

Fig.21. Procesul tehnologic de transformare a pielii şi înlocuitorilor în produse finite 

 
Produsele   de încălţăminte și   articole de marochinărie se realizează   printr-un proces tehnologic 

care cuprinde: 

a.Recepția materialelor. Are ca scop controlul cantitativ şi calitativ al pieilor și înlocuitorilor  din 

piele destinate confecţionării produselor . 

Recepţia cantitativă are ca scop verificarea materialelor, dacă acestea corespund documentelor de 

livrare, ca număr de baloţi, lungime şi lăţime. 

Recepţia calitativă este controlul complex.Se realizează prin metodele 

• Confruntarea materialelor cu colecţia de mostre omologate 

• Analize de laborator pentru determinarea proprietăţilor fizico-mecanice(grosimea pieilor și 

înlocuitorilor, sarcina la rupere, rezistenţa la frecare, rezistenţa la vopsire, alungirea la rupere) 
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• Control organoleptic-realizat cu organele nostre de simț și care depistează defectele de 

pe suprafața pieilor și se pot clasifica astfel: 
Tabel 3. Tipuri de defecte 

 

Defecte de caracter 
• caracterul materiilor prime 

• variaţie în structură (gât, burtă) 

• urme de grăsime şi / pete 

• pigment / variatii de culoare 

• flexibilitate, simt 

Defecte cauzate de variaţii sezoniere 
• cicatrici 

• zgârieturi 

• muscaturi de insecte 

Defecte de manipulare 

• piele ruptă, sfâşiată 

• urme de arsură 

• urme de murdărie (balegar) 

Defecte de producţie 

• daunele cauzate de maşini 

• dungi şi cute 

• deviaţie de culoare 

• depozitarea pieilor 
 

 
 

 
 

Fig 21b.. Marcarea defectelor pe suprafața pielii 

 
a.pregătirea materialelor constă în sortarea, formarea pachetelor de piei și formarea stivelor(în 

cazul țesăturilor sau înlocuitorilor din piele). Sortarea materialelor ridică probleme în cazul pieilor, 

deoarece acestea nu au caracteristici uniforme și în general, are în vedere  criterii  de:grosime, 

culoare, nuanță, presaj, calitate, suprafață(sau lățime în cazul înlocuitorilor de piele) 

b.tăierea pieselor. Operația reprezintă etapa în care piesele componente ale articolelor sunt 

decupate din material pe conturul și dimensiunile necesare pentru fiecare articol în parte. 

 

            Fig.21.c.. Șablonarea 

 
c.prelucrarea pieselor . Se efectuează în scopul corectării unor caracteristici ale materialelor, a 

ușurării îmbinării, a întăririi pieselor și a înfrumusețării produselor. Cuprinde operațiile: egalizarea 

și subțierea marginilor, îndoirea marginilor, dantelarea marginilor, perforarea, imprimarea 

decorativă, scămoșarea și șlefuirea. 
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d.îmbinarea pieselor. Este operația tehnologică în care piesele sunt reunite în subansamble și 

ansamble prin intermediul materialelor auxiliare. 

 
6.2.1. Procesul tehnologic de obţinere a încălţămintei 

Având în vedere diversitatea şi varietatea de modele pentru articolele de încălţăminte, se 
exemplifică cu procesul tehnologic destinat obţinerii ghetei pentru bărbaţi. (Fig.22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.22  – Gheată pentru bărbaţi 
 

 

Înmagazinarea şi recepţia materiilor prime şi materialelor 
 

 
 

Croirea detaliilor flexibile Croirea detaliilor rigide 
 

 
 

Prelucrarea detaliilor flexibile Prelucrarea detaliilor rigide 
 

 
 

Îmbinarea detaliilor flexibile Îmbinarea detaliilor rigide 
 
 

 

Tăierea pe calapod 
 

 
 

Tălpuirea 
 

 
 

Finisarea 
 

 
 

Înmagazinarea produselor finite 
 

 

Fig.23. – Etapele procesului tehnologic pentru încălţăminte 

 
Recepţia materiilor prime şi materialelor presupune şi pregătirea materialelor care constă în: 

• sortarea materialelor care se face în funcţie de: felul materialului, cantitatea de produse ce 

trebuie  să  se  realizeze,  mărimea  şi  destinaţia  încălţămintei,  grosimea  şi  suprafaţa  materialului, 

culoare, nuanţă, presaj, calitatea materialului, lăţimea materialului (în cazul înlocuitorilor); 

• formarea pachetelor de piei şi formarea stivelor (în cazul ţesăturilor sau înlocuitorilor de 

piele). 
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Croirea detaliilor flexibile. Operaţia de tăiere (croire) are ca scop decuparea pieselor din material, 

pe conturul şi dimensiunile necesare pentru fiecare produs în parte. Pentru această etapă  este 

necesară aşezarea pieselor de feţe pe zonele pielii. 

În  cazul  croirii  ţesăturilor  şi  înlocuitorilor  de  piele,  această  operaţie  este  mai  puţin 
complicată deoarece suprafaţa lor este mai uniformă şi fără defecte. 

Prelucrarea detaliilor 

În vederea confecţionării articolelor din piele, piesele componente ale articolelor  vor  fi 

supuse unor operaţii de prelucrare care urmăresc corectarea unor  caracteristici  ale  materialelor, 

pentru a uşura îmbinarea, întărirea pieselor şi pentru a înfrumuseţa produsele. Aceste operaţii sunt: 

egalizarea, marcarea, subţierea marginilor, însemnarea, perforarea, îndoirea marginilor şi întărirea 

pieselor (detaliilor). 

Îmbinarea detaliilor flexibile 

Detaliile flexibile prelucrate prin operaţiile descrise se supun  îmbinării  prin  coasere  sau 

lipire. Îmbibarea prin coasere utilizează maşinile de cusut tighel şi maşinile de cusut zig – zag. 

 
6.2.2. Proces tehnologic de obţinere a articolelor de marochinărie 

Produsele de  marochinărie,  datorită  diversităţii lor,  sunt  constituite  din părţi  componente 

diferite de la un produs la  altul.  Acestea  conţin piese (detalii) flexibile, piese  (detalii) rigide  şi 

accesorii. 

De exemplu, servieta prezentată în (fig24), este constituită din faţă, spate, fund, capac şi 

mâner. Acest model de servietă are buzunare interioare şi exterioare. În interior, servieta are mai 

multe despărţituri. 

          Fig.24 – Servietă de piele 

Procesul tehnologic al acestei serviete cuprinde etapele şi operaţiile prezentate în Fig25. 
 

Înmagazinarea şi recepţia materiilor prime şi materialelor 
 

 
 

Croirea detaliilor flexibile Croirea detaliilor rigide 
 

 
 

Prelucrarea detaliilor flexibile Prelucrarea detaliilor rigide 
 

 
 

Îmbinarea detaliilor flexibile Îmbinarea detaliilor rigide 
 
 

 

Asamblarea detaliilor 
 

 
 

Finisarea 
 

 
 

Înmagazinarea produselor finite 
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Fig.25 – Procesul tehnologic de obţinere a articolelorr de marochinărie 
 

 
 
 

7. PROCES TEHNOLOGIC DE OBŢINERE A PIEILOR FINITE 

 
Procesul tehnologic de obţinere a pieilor finite are drept scop transformarea pielii crude prin 

operaţii fizico - chimice şi mecanice în produs finit cu caracteristicile cerute, respectiv în piele 

finită. 

Procesul tehnologic are trei mari etape: 

I. Operaţii preliminare tăbăcirii - au ca scop obţinerea pielii gelatină. Pentru aceasta au loc o serie de 

transformări mecanice, fizice şi chimice. Pielea brută trebuie să fie înmuiată şi parţial umflată; 

II. Tăbăcirea (poate fi minerală cu săruri de crom, vegetală, combinată); 

III. Operaţii de finisare – au ca scop uniformizarea substanţelor tanante în piele, reducerea cantităţii de 

apă, modificarea aspectului exterior şi anume: moliciunea, grosimea, desimea, suprafaţa, culoarea. 

Tabelul nr. 2 Procesul tehnologic de obţinere a pieilor finite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES 

TEHNOLOGIC DE 

OBŢINERE A 

PIEILOR FINITE 

 
 

 
I. Operaţii preliminare tăbăcirii 

• Depozitare şi sortare 

• Înmuierea 

• Descarnarea 

• Cenuşărirea 

• Decalcificarea 

• Piclarea 
II. Tăbăcirea  

 
 
 
 
 

 
III. Operaţii de finisare 

• Procese  fizico  –  chimice  (spălarea, 
decolorarea şi înălbirea, degresarea, 

neutralizarea, vopsirea, ungerea, 

impregnarea, retanarea, vopsirea de 

acoperire, apretarea, lăcuirea, 

uscarea) 

• Operaţii mecanice (presarea, 
stoarcerea, întinderea, egalizarea, 

şlotuirea, plutuirea, şlefuirea, 

desprăfarea, lustruirea, călcarea, 

presarea) 
 

În timpul prelucrării şi finisării, pornindu-se de la stadiul de piele crudă, aceasta trece printr- 

o serie de transformări. 
 

Pielea crudă Pielea gelatină Pielea tăbăcită Pielea finită 

 

Fig.26  Stadiile prin care trece pielea pe parcursul prelucrării 

 
Pielea crudă – este pielea proaspăt jupuită de pe animal, care, în majoritatea  cazurilor, 

înainte de prelucrare va fi supusă conservării. 

Pielea gelatină – este pielea care a suferit o serie de transformări fizico – chimice  şi 

mecanice, uşor umflată, de culoare alb – gălbuie, cu aspect gelatinos. 

Pielea tăbăcită – pielea care a fost tratată cu substanţe tanante, tananţi minerali, vegetali, 

sintetici; este pielea care nu mai putrezeşte, care este stabilă din punct de vedere chimic şi care are 

anumite calităţi fizice ca: moliciune, supleţe, elasticitate, rigiditate etc. 

Pielea finită – pielea care a suferit operaţii de prelucrare şi finisare care este destinată 

confecţionării diferitelor articole din piele. 
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7.2. OPERAŢII TEHNOLOGICE. DEFINIŢIE, SCOP 

 
Prin procesul tehnologic pieile sunt supuse unor operaţii care au ca scop îndepărtarea 

elementelor nefolositoare din dermă, modificarea structurii acesteia şi transformarea într-un 

material imputrescibil şi rezistent, prin îmbibare cu substanţe tanante şi să confere pieilor un aspect 

exterior cât mai plăcut. 

I. Operaţii preliminare tăbăcirii 

1. Depozitare şi sortare 

Pieile brute conservate sunt depozitate într-un loc răcoros, fiind sortate pe calităţi şi tipuri de 
greutate înainte de introducerea în fluxul de fabricaţie. 

2. Înmuierea este operaţia prin care se realizează rehidratarea pieilor conservate şi 

eliminarea murdăriei. 

3. Descarnarea - prin această operaţie sunt înlăturate, cu ajutorul unei maşini, resturile de 

carne şi de grăsime rămase pe suprafaţa pieilor. Descarnarea tradiţională era făcută  cu  un  cuţit 

special şi un suport din lemn (caslău). 

4. Cenuşărirea– operaţia de tratare a pieilor cu lapte de var şi cu leşie de cenuşă pentru a le 

curăţa de păr. Scopul operaţiei de cenuşărire este de a transforma pielea crudă în piele gelatină, prin 

îndepărtarea epidermei şi a părului şi prin modificarea fizico – chimică a dermei. 

5. Decalcificarea - are ca scop principal îndepărtarea din pielea gelatină a varului şi a altor 

substanţe primite la cenuşărire şi reducerea gradului de umflare a pielii gelatină. 

6. Sămăluirea – nu se execută la toate sortimentele de piele, ci numai la acelea la care se 

doreşte obţinerea unui grad mai accentuat de supleţe şi moliciune. 

7. Piclarea are două funcţii importante, ca etapă de prelucrare care pregăteşte pielea pentru 

tăbăcire şi ca etapă intermediară, în care pieile piclate pot fi comercializate şi depozitate.Constă în 

tratarea pielii, sămăluite sau doar decalcificată cu o soluţie acidă care conţine şi o sare neutră. 

II. Tăbăcirea este operaţia cheie a întregului proces tehnologic prin care pielea gelatină, este 

transformată în piele tăbăcită. Metodele alese pot fi:tăbăcirea într-o singură baie, tăbăcire la cald, 

tăbăcire cu săruri de crom mascate, tăbăcire cu săruri de crom gata preparate, tăbăcire în două băi. 

III. Operaţii de finisare Finisarea pieilor constă în efectuarea unei mari varietăţi de operaţii, 

într-o succesiune şi intensitate specifică fiecărui semifabricat. Prin finisare suprafeţei pielii i se 

conferă: 

a. Protecţie împotriva contaminanţilor (apă, ulei, murdărie); 

b. Culoare, pentru a modifica, a înfrumuseţa culoarea obţinuta la vopsire, sau pentru a uniformiza 

culoarea; 

c. Modificarea tuşeului, luciului şi a performanţei fizice; 

d. Calitate ameliorată prin ascunderea defectelor de suprafaţă; 

e. Efecte atractive de modă şi ornamentale. 

1. Stoarcerea Pieile umede sunt introduse în maşina de stors pentru eliminarea excesului de 

apă. Unele maşini realizează în acelaşi timp şi întinderea pieilor - maşini de stors - întins. 

2. Despicarea (şpăltuirea) - se execută, la majoritatea pieilor, în stare de gelatină sau 

tăbăcită, pentru obţinerea grosimii dorite pe intreaga suprafaţă a pielii utilizânduse maşini prevăzute 

cu un cuţit bandă. Subprodusul rezultat este şpaltul, folosit pentru realizarea unor sortimente ca 

velur, marochinărie, branţ. 

3. Neutralizarea - scopul acestei operaţii este de a îndepărta din pielea tăbăcită a sărurilor 

căror influenţează negativ operaţiile ulterioare. Operaţia se realizează prin spălare. 

4. Vopsirea – este operaţia prin care pielea tăbăcită se tratează cu o soluţie apoasă de 

substanţe colorate naturale sau de sinteză pentru a înfrumuseţa aspectul pielii fabricate 

5. Ungerea - se face cu scopul de a lubrifia fibrele pielii tăbăcite pentru a da  moliciune 

pielii.  
6. Retanarea (retăbăcire) – operaţie de tratare a pielor tăbăcite, în vederea  îmbunătăţirii 

caracteristicilor pieilor,( rezistenţa la uzură, la transpiraţie, la pătrunderea apei), de a-i da o culoare 

uniformă. 
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7. Decolorarea – scopul operaţiei de decolorare este de a elimina taninul nefixat de fibra 

colagenică şi de a deschide culoarea taninului de pe faţa pielii prin acidulare. 

8. Uscarea 
Uscarea pieilor este o operaţie necesară pentru eliminarea excesului de apă, care nu permite 

efectuarea operaţiilor următoare. 

9. Vopsirea cu coloranţi de acoperire – constă în aplicarea pe piele a unei pelicule, care 

trebuie să îndeplinească, rezistenţă la apă, la îmbătrânire şi la acţiunea temperaturii; să menţină 

aspectul natural al pielii, să fie elastică, omogenă, cu luciu şi să nu micşoreze proprietăţile igienice 

ale pielii. 

Scopul vopsirii de acoperire este de a uniformiza culoarea, luciul şi rezistenţa la lumină, de a 
îmbunătăţi impermeabilitatea la apă şi permeabilitatea la aer şi vapori. 

10. Alte operaţii efectuate pentru finisarea pieilor 
Lustruirea este operaţia prin care faţa apretată a pielii capătă luciul. 

Ştuţuirea se face pentru a îndepărta de pe piele marginile deteriorate de la diferite operaţii. 

Umezirea se face cu scopul de a reda parţial umiditatea pielii, în vederea executării în bune 

condiţii a unor operaţii mecanice şi pentru ca pielea să capete o serie de proprietăţi - moliciune, 

elasticitate. 

11. Controlul calităţii 
Calitatea este parametrul de bază în fiecare etapă a fluxului tehnologic. Controlul final este 

cel care asigură îndeplinirea standardelor de calitate specifice fiecărui sortiment, pe tot parcursul 

procesului de fabricaţie a pieilor. 

12. Măsurare. Ambalare Pielea este acum măsurată electronic, ambalată şi gata de 

vânzare. 

13. Depozitarea pielii finite O depozitare corespunzătore se poate realiza pe rafturi,iar 

înălţimea stivei de piei nu mai înaltă de 1 m, în locuri răcoroase, nu foarte uscate, ventilate, la 

temperaturi între 10-15°C cu un nivel de umiditate relativă de 50-75%. 
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NATURALE  
 

 

 

 

CHIMICE  
 

 

 

II. CARACTERIZAREA MATERILOR PRIME , A PRODUSELOR  TEXTILE ȘI A 

MA TERIALELOR   AUXILIARE DIN TEXTILE-PIELĂRIE 
 

 

1. MATERIILE PRIME DIN TEXTILE –PIELARIE 
 

Fibrele textile sunt materia primă folosită în industria textilă. Din fibre  se pot obţine: fire 

pentru ţesături şi tricoturi, aţă de cusut, frânghii, produse textile neţesute. 

a.Clasificarea fibrelor textile după natura ( provenienţa) lor. 
 

 
 
 

 
vegetale 

 

 
 
 

animale 

de pe seminţe: bumbac 

din tulpini: in, cânepă, iută 

din frunze: manila, sisal 
 

de pe fruct: cocos 

 
păruri: lâna, păr de capră, de cămilă, de cal etc. 

filamente: mătasea naturală 

 
 

minerale azbest 
 

FIBRE 

TEXTILE 

 
 
 
 

 
din polimeri naturali 

(fibre artificiale) 

 
 

 
celulozice: celofibră, viscoză, 

cuproamoniacale, polinozice, 

acetat 

 
proteice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Structura fibrelor textile 

 

 
 
 
 

din polimeri sintetici 

(fibre sintetice) 

poliamidă (relon) 

poliester (terom) 

poliacrilonitril (melana) 

polietilena 

polipropilena 

polialcoolvinil 

policlorura de vinil 

 

Structura  macromoleculară 
Fibrele textile   sunt corpuri solide   filiforme (secţiunea foarte mică în raport cu lungimea), cu 

structura macromoleculară. Lanţurile (catenele) macromoleculare se obţin prin înlănţuirea între ele 

a moleculelor simple (merilor). Trecerea de la macromolecule la fibre are loc în următoarea ordine: 

macromolecule- catene macromoleculare- pachete  de macromolecule – microfibrile- fibrile- fibre, 

Ansamblul de macromolecule prezintă în fibră zone cristaline şi zone amorfe. 

În zonele cristaline macromoleculele sunt dispuse ordonat,  la distanţe egale unele de altele. 

Aceste zone conferă fibrei rezistenţă. 

În zonele amorfe, macromoleculele sunt dispuse dezordonat, la distanţe diferite, având între ele 

spaţii umplute cu apă sau aer. Aceste zone dau fibrei elasticitate şi capacitate de a absorbi lichidele. 
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Structura chimică a fibrelor 
Fibrele textile sunt alcătuite din polimeri naturali sau polimeri sintetici. 

Dintre polimerii naturali care formează fibrele textile, cei mai importanţi sunt: celuloza, 

substanţele proteice şi cauciucul natural. Polimerii sintetici se obţin din substanţe chimice, prin 

reacţii de sinteză. Principalele reacţii de sinteză chimică sunt: polimerizarea, policondensarea şi 

poliadiţia. 

 
Piei şi  a înlocuitori de piele 

a. Clasificarea pieilor şi  a înlocuitorilor de piele 

 
Pielea este învelişul exterior al animalelor. După sacrificarea şi jupuirea animalului, pielea 

obţinută, numită piele crudă, are caracteristici mecanice reduse, prezentând tendinţă de degradare. 

Pentru păstrare, pieile se supun conservării prin uscare sau prin sărare; în această stare, se numesc 

piei brute conservate. 

• Pieile  finite  se  obţin  în  mai  multe  sortimente,  care  se  pot clasifica  după  mai  multe 

criterii, cuprinse în figura 2.1. 
 

 
 

După provenienţă, pieile finite pot fi piei de: bovine, bivoline, cabaline, porcine, caprine, ovine, etc 

După modul de secţionare, pieile finite se prezintă ca: piei întregi, crupoane, poale, gâturi, şpalturi. 

După modul de tăbăcire, pieile finite pot fi tăbăcite cu tanaţi minerali- obţinute prin  tăbăcire 

minerală, cu tanaţi vegetali – obţinute prin tăbăcire vegetală. 

După modul de finisare, pieile pot fi cu faţa naturală, cu faţa corectată, cu faţa lăcuită, cu faţa 

şlefuită, cu faţa presată, finisate prin şlefuire pe partea cărnoasă etc. 

După utilizare, pieile pot fi pentru: articole de marochinărie, articole de îmbrăcăminte, articole de 

încălţăminte, articole tehnice, curele de transmisie, articole sport, echipamente de protecţie. 

• Înlocuitorii  de  piele  sunt  materialele  care  imită  caracteristicile  pielii,  înlocuind-o  la 

confecţionarea unor produse finite. 

În prezent, producţia de înlocuitori de piele se dezvoltă într-o deplină concordanţă cu 

necesarul de articole confecţionate. În grupa de materiale care stau la baza fabricării înlocuitorilor 

de piele se cuprind diferite produse textile, ţesături, tricoturi, văluri, cauciuc natural şi sintetic, mase 

plastice, deşeuri de piele etc. 

După caracteristicile care determină utilizarea înlocuitorilor de piele, aceştia se pot grupa în: 
înlocuitori rigizi şi înlocuitori flexibili (fig.2.2). 

 

 
CLASIFICAREA 

ÎNLOCUITORILOR 

DE PIELE 
 

 
 
 
 
 

ÎNLOCUITORI 

RIGIZI 

ÎNLOCUITORI 

FLEXIBILI 

 
 
 
 

 

Înlocuitori de 

cauciuc 
Înlocuitori 

pentru tocuri 

Înlocuitori 

pentru detalii 

interioare 

Înlocuitori 

flexibili pe 

suport 

Înlocuitori 

flexibili fără 

suport 



32  

 
 

Fig. 2.2. Clasificarea înlocuitorilor de piele 

 
A. Înlocuitorii rigizi cuprind o gamă largă de produse folosite ca detalii rigide pentru partea 

de jos a încălţămintei şi pentru alte articole, precum: talpă şi tocuri de cauciuc, tocuri din materiale 

plastice, ţesături impregnate pentru detalii rigide, cartoane, talpă artificială etc. 

După utilizare, aceste produse se împart în: 

• înlocuitori de cauciuc: talpa de cauciuc, cauciucul microporos, talpa de cauciuc poliuretanic; 

• înlocuitori pentru tocuri; 

• înlocuitori pentru detalii interioare: cu structură fibroasă sau cu structură compactă.. 
B. Înlocuitorii flexibili au caracteristici asemănătoare cu cele ale pieilor flexibile. În această 

grupă sunt cuprinşi înlocuitorii flexibili pe suport textil şi înlocuitorii fără suport. 

Înlocuitorii flexibili pe suport se produc în diferite variante, în funcţie de domeniul de 

utilizare:pentru încălţăminte, marochinărie, articole de voiaj, articole sport, curelărie, îmbrăcăminte. 

 
b.Structura pielii crude 
Privită la microscop, în secţiune perpendiculară pe suprafaţa pielii (fig.2.3),se constată că 

pielea cuprinde 3 straturi: 
 

 
1.epiderma 

2.derma 

3.subcutanat 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2.3   Secţiune perpendiculară prin piele 

 
Epiderma (1) serveşte ca înveliş protector în exterior, reprezentând 1-2% din grosimea 

pielii. În epidermă se găsesc părul şi unghiile, deşi, aşa cum se vede în figură, părul pătrunde 

adânc în dermă. Datorită prezenţei în dermă a părului (5) şi a tecii (6), suprafaţa acesteia 

prezintă neregularităţi; prin partea superioară a dermei şi a epidermei trec canalele (4) ale 

glandelor  sudoripare. 

Derma (2) formează cea mai mare parte din grosimea pielii (70-80%). Este alcătuită din 

fibre de natură proteică formând stratul papilar, şi o alcătuire mai puţin compactă către interior, 

formând stratul reticular. În dermă, pe lângă teaca firului de păr, se găsesc glandele sudoripare (4), 

glandele de grăsime (sebacee) (7), depuneri de grăsime, terminaţiile nervoase şi vasele de sânge. 

Prezenţa acestora, în special în stratnl papilar, reduce compactitatea. 

Stratul  subcutanat  (3) este  stratul  prin  care  se  face  legătura  cu  corpul  animalului.  Este 

format din fibre de proteină (colagen şi elastină) aşezate rar şi orientate aproximativ paralel cu 

corpul animalului, din depuneri de grăsime şi vase de sânge. Desprinderea acestui strat de corpul 

animalului se face cu destulă usurinţă. 

După tăbăcire, se obţine pielea finită care se foloseşte în industria confecţiilor din piele. 

Pielea finită prezintă caracteristici mecanice (rezistenţă şi alungire), care se păstrează nemodificate 

în timp, deoarece în această stare pielea nu se degradează sub acţiunea factorilor externi. 

În pielea tabăcită rămâne numai derma, epiderma şi stratul subcutanat fiind îndepărtate prin 
prelucrări chimice şi mecanice. 

c. Defectele pielii: 
Pieile crude prezintă o serie de defecte care pot scadea în mai mică sau în mai mare măsură 

valoarea lor de întrebuinţare. 
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După caracter, defectele se împart în: 

• defecte generale, care ocupă porţiuni mai mari ale pieii şi sunt datorate structurii sau fabricaţiei 

necorespunzătoare; 

• defecte locale, care pot fi izolate sau grupate și se împart în: 

- defecte punctiforme, care au diametrul su b 0,5 cm; 

-defecte liniare, care se pot măsura în lungime şi care au lăţimea sub 2 cm 

-defecte de suprafaţă, care au dimensiuni mai mari distanţate între ele cu maximum 10 cm. 

După gravitate, defectele generale şi locale se împart în două clase: 

• clasa 1 (A) – defecte grave; 

• clasa 2 (B) – defecte mai puţin grave. 

După timpul în care s-au produs, defectele pieilor finite se împart în trei grupe: 

• defecte provenite de la pieile crude, 

• defecte de conservare şi depozitare, 

• defecte tehnologice. 
 

Zonele topografice ale pielii 

 
Pe suprafaţa pielii animalelor se diferenţiază mai multe “zone topografice” (fig.2.4). 

       Fig.2.4   Zonele topografice ale pieilor animale 
Secţionarea pieilor pe zone topografice este necesară întrucât acestea se caracterizează prin 

neuniformităţi diferite de grosime şi de structură, dar, mai ales, prin comportare diferită în procesul 

de tăbăcire. 

Cruponul (1) este cea mai importantă şi mai valoroasă parte a pielii şi reprezintă 

aproximativ 45% din suprafaţa acesteia. Are formă dreptunghiulară, este situată de o parte şi de alta 

a liniei şirei spinării; Se caracterizează prin: grosimea cea mai mare de pe toată suprafaţa şi 

aproximativ egală, alungirea cea mai mică, rigiditate şi rezistenţă la utilizare în timp cu cele mai 

mari valori, în raport cu porţiunile marginale. 

Din crupon se obţin detaliile principale ale articolelor din piele. 

Zona gâtului (2), pielea prezintă un ţesut intermediar între crupon şi poale, în privinţa 

compactităţii şi a aşezării fibrelor Reprezintă 25 ÷ 30% din suprafaţa pielii şi din punct de vedere 

calitativ urmează după crupon. 
Din gât se obţin detaliile mai puţin solicitate şi mai puţin vizibile ale articolelor din piele. 

Pielea de pe gât are aspect mai puţin frumos din cauza ridurilor care se accentuează odată cu 

vârsta animalului. 

Poalele (3) sunt părţile laterale ale pielii, corespunzătoare porţiunii de pe abdomenul 

animalului. Poalele reprezintă aproximativ 25 ÷ 30% din suprafaţa pielii. Calitatea este inferioară. 

Din poale se obţin detaliile mai puţin solicitate ale articolelor din piele. 

Zona picioarelor (4) animalului, prezintă un ţesut mai des decât zonele vecine. Pielea este 

de calitate slabă având valoare scăzută şi întrebuinţare redusă. 

Iile (5), sunt porţiunile de piele corespunzătoare subsuorilor animalului. Au cea mai scăzută 

valoare de întrebuinţare. Din ii se obţin detaliile nesolicitate, nevizibile ale articolelor din piele. 
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Pielea de pe frunte, căpăţână (6) este de calitate slabă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.2.5 Zonificarea pielii 

Zonificarea pielii. 

Pieile se prelucrează fie întregi, fie secţionate pe zone, în funcţie de mărimea acestora şi de 
modul cum pătrund şi se fixează în ţesut substanţele de tăbăcire. 

Astfel, pieile cu arie totală sub 200 dm
2 

se prelucrează nesecţionate. Pieile mari se 

prelucrează secţionate pe zone (fig. 2.5), după cum urmează: 
-pieile flexibile se secţionează în două, pe linia şirei spinării, formând două canate, 

-cele cu destinaţie specială (pentru mingi, pentru încălţăminte de protecţie), se secţionează 

astfel încât să se reţină zona cruponului (partea centrală din porţiunea de pe spatele animalului) şi a 

gâtului (zona corespunzătoare porţiunii anterioare a animalului), formând aşa-zisul hecht. În acest 

caz, poalele (zonele plasate de o parte şi de alta a cruponului) se prelucrează separat, fie pentru piei 

de calitate secundară, fie pentru piei folosite la confecţionarea articolelor de  protecţie.  În  unele 

cazuri, pentru piei de prima calitate cu destinaţie specială se reţine numai cruponul. 
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Denumirea fibrei Culoarea 
6. viscoza gălbuie 
7. acetat albă-albăstruie 
8.poliamida albă 
9.poliester albă 

10. poliacrilonitril alb-gălbuie 

 

2. Analizează materiile prime 
 

A.P ROPRIETĂŢILE FIBRELOR TEXTILE 

Sunt prezentate în schema de mai jos: 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIZICE 

- masa specifică 

- culoarea 

- luciul 

- lungimea 

- fineţea 

- higroscopicitatea 

- comportarea la căldură 

- ondulaţiile 

- neşifonabilitatea 

- încărcarea electostatică 

- stabilitatea faţă de lumina solară şi 

agenţi atmosferici 

- rezistenţa faţă de microorganisme. 
 
 

 
MECANICE 

- rezistenţa la rupere 

- alungirea la rupere 

- comportarea la frecare 
 
 
 
 

 
 
 

CHIMICE 

- comportarea fibrelor la substanţe 

alcaline 

- comportarea fibrelor la substanţe acide 

- comportarea fibrelor la substanţe 

oxidante 
 

 
 

PROPRIETĂŢI FIZICE 

 
a. Masaspecifică (densitatea):  -reprezintă masa corespunzãtoare unităţii de volum 

- se stabileşte cu relaţia: ρ= m/ V [kg/m
3
] unde: m- masa fibrelor, [kg]; V- volumul  fibrelor,[ m

3
]; 

b. Culoarea-  depinde de gradul de pigmentare naturală a fibrelor . 

Fibrele naturale vegetale sunt pigmentate în alb-gălbui, galben,  verde, cenuşiu. 

Fibrele naturale animale sunt pigmentate de la alb-gălbui (mătasea naturală, lâna fină) la brun, 

cafeniu, roşcat, negru (lâna groasă). 

Fibrele chimice sunt, în general, albe din fabricaţie 

 
Denumirea fibrei Culoarea 
1.bumbac alb-gălbuie, crem, bronz 
2. in galben-verzuie, cenuşie 
3.cânepa galben- aurie 
4.lâna fină: alb-gălbuie 

semifină, groasă: alb-gălbuie, 

brună, neagră, cafenie, roşcată 

5. mătasea naturală alb- gălbuie, verzuie, aurie 
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c.Luciul – depinde de gradul de netezime sau de asprime a suprafeţei fibrei, care influenţează 

reflexia luminii. 

 
Luciul Fibra 

mat bumbac cu fibre aspre 
slab in ,cânepă, bumbac fin mercerizat, lâna groasă 
mătăsos lâna fină şi semifină 
plin bumbac mercerizat, mătasea naturală brută 

puternic mătasea naturală degomată 
foarte puternic fibre chimice 

 

d. Lungimea fibrei – se exprimă în [mm].Din punct de vedere al lungimii, fibrele  textile sunt 

- fibre scurte: bumbac (5-56 mm), azbest 

- fibre medii: lâna (50-300 mm) 

- fibre lungi: in (300-750 mm), cânepă (300-1.500 mm) 

- fibre foarte lungi sau filamentare: mătasea naturală (500-800 m), fibre chimice. 

e.Fineţeafibrelor- exprimă gradul de subţirime a fibrelor/firelor  textile. Indicii  de fineţe sunt: 

1. Indici direcţi: densitatea de lungime- este titlul exprimat în tex sau denier 

Texul este unitatea internaţională pentru fineţe  şi reprezintă  masa, în grame, a unei lungimi 

de 1.000 m de fibră/fir. 

Denierul: reprezintă  masa, în grame, a unei lungimi  de 9.000 m de filament/fir 
 

Ttex = 
M ( g ) 

L(1.000m) 

 

[tex] 

 

Tden = 
M ( g ) 

L (9.000 m) 

 

[den] 

 

Nm = 
L(m) 

M ( g ) 
 

2. Indice  indirect- numărul metric- reprezintă lungimea[m] a unei fibre/fir cu masa de 1[gram].   

f. Higroscopicitatea- reprezintă proprietatea fibrelor textile de a absorbi vaporii de apă din mediul 

ambiant. 

Cu cât fibrele sunt mai higroscopice, cu atât ele participă la eliminarea apei degajată de corpul 

omenesc, asigurând astfel gradul de umiditate optim între corp şi îmbrăcãminte. 

g. Comportareafibrelor lacăldură 
Comportarea  fibrelor la căldură prezintă interes deorece finisarea produselor textile  se 

realizează la temperaturi ridicate. De asemenea, operaţiile de întreţinere a produselor textile 

(spălarea, călcarea)  au loc la anumite valori ale temperaturii  care dacă sunt depăşite pot produce 

degradarea produselor. 

În tabelul de mai jos, este redată comportarea la temperatură a principalelor fibre textile: 
 

Fibra Temperatura maximă admisă Temperaturi ridicate 

1. Bumbac, in 
cânepă 

Rezistă până la 130-140
0
C timp scurt Se descompun 

2. Lână Rezistă până la 80 
0
C; peste această 

valoare devine aspră, îngălbeneşte 
Se descompun 

3. Mătasea naturală Rezistă până la 110 
0
C Se descompun 

4. Viscoza Rezistă până la 100 
0
C Se descompun 

5. Acetat Temperatura de plastifiere (înmuiere) 

Tp=140 
0
C (diacetat);180 

0
C (triacetat) 

Se topesc 

6. Poliamida Tp=190 
0
C Se topesc la 215 

0
C 

7. Poliester Tp=230 
0
C Se topesc la 250-260 

0
C 

8. Poliacrilonitril Rezistă până la 150 
0
C Se descompun la 300 

0 
C 

 

h. Neşifonabilitatea-  este proprietatea fibrelor textile de a reveni la forma iniţialã dupã înlãturarea 

unor forţe de îndoire care au acţionat asupra lor. 

Şifonabilitatea este influenţată de forma, fineţea şi structura fibrelor, dar şi de tratamentele 
chimice la care pot fi supuse materialele textile pentru a le reduce gradul de şifonare. 
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r 

r 

i.Stabilitateafibrelor faţă de lumina solară   şifaţă de agenţii atmosferici. 

O stabilitate bunã la  acţiunea luminii şi a agenţilor atmosferici o au fibrele chimice sintetice, 

în special fibrele poliacrilonitrilice. 

j. Rezistenţafibrelor faţă de microorganisme 

Asupra  fibrelor  textile  naturale,  în  anumite  condiţii,  acţioneazã  diferte  microorganisme 

(ciuperci, bacterii etc) degradându-le. 

Combaterea  dezvoltării microorganismelor se  poate face prin : 

- aersirea permanentã a materialelor textile şi expunerea periodicã a acestora la soare; 

- pãstrarea fibrelor şi materialelor textile în spaţii special amenajate, prevãzute cu sisteme 

de condiţionare a aerului; 

- tratarea fibrelor cu substanţe antiseptice. 

 
PROPRIETĂŢI   MECANICE 

 
1. Rezistenţa la rupere= proprietatea fibrelor de a se opune ruperii, atunci când asupra lor se 

exercită forţe care acţionează în sensul lungimii lor 

• Forţa de rupere-Fr (N,cN)= forţa de tracţiune maximă la care rezistă fibrele înainte de rupere 

• Lungimea de rupere-Lr (km)= lungimea de fibră la care aceasta se rupe sub greutate proprie 

L  = 
Fr

 

T
t
 

 

[km] 

• Tenacitatea –Te (cN/den)= raportul dintre forţa de rupere şi densitatea de lungime, exprimată 
F 

în denier T
e  

= 
T

d
 

[cN/den] 

2. Alungirea la rupere= deformarea fibrei pe direcţia lungimii, sub acţiunea forţelor exterioare 

• Alungirea absolută-∆l (mm)= diferenţa dintre lungimea în momentul ruperii şi lungimea 

iniţială: ∆l= Lf-Li 

• Alungirea relativă-ε (%)=alungirea exprimată în procente: 

ε = 
∆l 
⋅ 100 

L 
i
 

3. Comportarea la frecare= frecarea influenţează procesul de filare, împâslirea fibrelor şi uzura 

confecţiile textile (la manşete, guler, genunchi, coate, buzunare) 

- cea mai mare rezistenţă la frecare o au fibrele poliamidice, urmate de fibrele poliesterice, bumbac, 

lână, melană; 

- rezistenţa cea mai mică o are celofibra 

 
4. Fenomenul pilling= constă în formarea pe suprafaţa ţesăturii sau a tricotului  a unor aglomerări 

de fibre, sub forma unor bile mici, care conferă produsului aspect neplăcut 

-fenomenul poate fi prevenit prin alegerea  unui amestec corespunzător, creşterea torsiunii  firelor, 

alegerea unei contexturi mai strânse a ţesăturii/tricotului 



 

 
 

 
 

 

 

PROPRIETĂŢILE CHIMICE ALE FIBRELOR TEXTILE 
 

reprezintă comportarea fibrelor textile la acţiunea unor agenţi chimici folosiţi în operaţiile de finisare şi întreţinere a produselor textile 
 

Denumirea fibrei Comportarea la substanţe alcaline: 

hidroxid de sodiu, carbonat de sodiu, 

săpun, amoniac soluţie, detergenţi 

Comportarea la substanţe acide: 

• acizi anorganici: acid clorhidric,sulfuric 

• acizi organici:acid acetic, formic 

Comportarea la substanţe 

oxidante: apa oxigenată, 

hipoclorit de sodiu 

1. Fibre 

celulozice 
a. naturale 

 

 
 
 
 
 
 

b. artificiale 

• au stabilitate la substanţe alcaline 

• în concentraţii de 10-15 g/l se folosesc 
la operaţia de curăţire alcalină 

• soluţii concentrate de NaOH se folosesc 
la operaţia de mercerizare 

 

• sunt mai sensibile decât fibrele 

naturale; 

• fibrele acetat sunt cele mai sensibile; 

ele se descompun în soluţie fierbinte de 

săpun 

• în soluţii diluate, la temperaturi scăzute, nu 
sunt degradate; 

• la concentraţii mari şi la la temperaturi 
ridicate scade rezistenţa la rupere şi fibrele 

sunt degradate 
 

• fibrele acetat au rezistenţa superioară 

• fibrele hidrat celulozice (celofibra, viscoza) 
sunt mai sensibile decât fibrele naturale 

celulozice 

• viscoza se degradează rapid la temperaturi 

mai mari de 60-70
0
C 

• sunt sensibile la acţiunea 
substanţelor oxidante 

• soluţiile diluate de apă 
oxigenată şi hipoclorit de 

sodiu se folosesc la operaţia 

de albire 

• substanţele oxidante 
degradează fibrele 

2. Fibrele 

proteice 
a. lâna, 
păruri 

 
 
 
 

 
b. mătasea 

naturală 

• sunt sensibile 
• lâna se dizolvă în soluţii de 3 % NaOH 

• soluţiile slab alcaline, la temperaturi de 

max. 50
0
C,  se folosesc la operaţia de 

spălare a lânii 
 

• fibrele sunt mai rezistente decât lâna; 

ele se dizolvă în soluţie 10% NaOH la 

cald; 

• soluţiile slab alcaline de săpun se 
folosesc la la operaţia de degomare 

• sunt rezistente la acţiunea acizilor 

• acizii minerali (HCl, H2SO4) diluaţi, la rece, 
nu distrug fibrele 

• acidul sulfuric ( în conc. de 50 g/l ) se 

foloseşte la operatia de carbonizare  a lânii 

• în concentraţii mari acizii distrug fibrele 

• este mai sensibilă decât lâna 

• rezistă la acizi organici diluaţi 

• acizii se folosesc la operaţia de avivare a 

mătăsii 

• sunt sensibile; albirea se face 
cu apă oxigenată,  numai la 

lâna alb-gălbuie; 

• hipocloritul de sodiu se 
foloseşte ca agent de 

antiîmpâslire (distruge solzii) 

• apa oxigenată se foloseşte la 

albire 

• hipocloritul de sodiu, în 

soluţii concentrate,  dizolvă 

fibra 

3. Fibrele sintetice • sunt, în general, rezistente 

• fibrele poliacrilonitrilice se îngălbenesc 
în soluţii  alcaline diluate, la cald 

• sunt rezistente; fibrele de poliester sunt cele 
mai rezistente 

• fibrele de  poliester şi 
poliacrilonitril au rezistenţă 

bună; 

• poliamida este sensibilă 
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Metode  specifice  de identificare a fibrelor textile 

Pentru  identificarea  materiilor  prime  din  domeniul  textile- pielărie  se  folosesc  metode 

specifice: organoleptice, probe de ardere şi studiul la microscop. Aceste metode sunt descrise în 

tabelul următor: 
 

Metoda Descrierea metodei 

Studiul organoleptic Ci?   sunt    analizate    anumite    proprietăţi    ale    fibrelor        textile 

( culoare, luciu, lungime, tuşeu etc.) cu ajutorul simţurilor (văz) şi 

al senzaţiilor (moale, aspru etc.) 
Proba arderii 

 

Ci?   se iau mănunchiuri de fibre, se prind cu o pensetă (cleşte) şi se 

introduc în flacără; 

Ci?    identificarea fibrelor se face urmărind comportarea lor în timpul 

arderii,  mirosul  degajat  şi  cenuşa  rezultată; 

Studiul la microscop 

 
 

 

Ci?    se studiază forma şi structura fibrelor cu ajutorul microscopului; 

Ci?    fibrele se studiază în sens longitudinal şi în secţiune transversală, 

preparate cu lichide neutre sau cu reactivi; 

Ci?    preparatul  se  depune  pe  masa  microscopului  şi  este  analizat, 

notându-se observaţiile şi desenându-se imaginea fibrei; 

Ci?    în funcţie de aspectul fibrei, se va identifica natura acesteia; 
 

Comportarea la ardere a fibrelor textile 
 

Denumirea fibrei Comportarea la ardere 

Modul de ardere Mirosul degajat Reziduul obţinut 

1. bumbac,  in, 

cânepă 
Ard repede, cu flacără 

strălucitoare 
Hârtie arsă Cenuşă de culoare 

deschisă 
2. lână, mătase 

naturală 
Ard încet, cu flacără 
luminoasă, se umflă 

Corn ars 
(unghie arsă) 

Cenuşă spongioasă, de 
culoare neagră 

3. viscoza, 

celofibra 
Ard repede, cu flacără 
strălucitoare 

Hârtie arsă Cenuşă de culoare 
deschisă 

4. acetat Ard încet, întrerupt, cu 

flacără luminoasă, se topesc 
Oţet Spongios, cu gămălie 

5. poliamidă, 

poliester 
Ard ţinute în flacără, se 

topesc 
Aromatic Perlă de topire 

6. poliacrilonitril Ard cu flacără, fumegă, se 

topesc 
Dulceag Tare, casabil, de 

culoare neagră 
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2. PROPRIETĂŢILE PIEILOR FINITE 

 
2.1. Determinarea proprietăţilorpieilorfinite - definiţie, unităţi de masură, mod de determinare 

• proprietăţi  fizice  -  suprafaţă,  grosime,  masa,  conductibilitatea  termică,  conductibilitatea 

electrică, absorbţia apei, permeabilitatea la apă 

• proprietăţi  chimice  –  grăsimea,  cenuşa,  substanţa  dermică,  aciditate  liberă,  gradul  de 

tăbăcire, conţinutul de apă 

• proprietăţi igienico - funcţionale - permeabilitatea la aer, permeabilitatea la vapori de apă 

• proprietăţi  mecanice - alungirea la rupere și la crăparea feţei, rezistenta la rupere, rezistenţa 

la sfâşiere, rezistenta la cusatura, rezistenta la uzura prin frecare, rezistenta la flexiune, 

Determinarea proprietăţilor pieilor finite 

Proprietăţile pieilor finite cerute pentru asigurarea calităţii produsului finit sunt: 

• proprietăţile fizice: lungime, lăţime, arie, grosime, masă, densitate, permeabilitate la apă; 

• proprietăţile mecanice: deformaţia, alungirea, rezistenţa, rigiditatea, flexibilitatea, duritatea; 

• proprietăţile chimice: conţinutul de apă, cenuşa, grosimea substanţei dermice; 

• comportarea   materiilor   prime   faţă   de   agenţi   fizico-chimici:   temperatura,   umiditatea, 

radiaţiile; 

• caracteristici  determinate  organoleptic:  culoarea,  nuanţa,  tuşeul,  spic,  moliciune,  miros, 

aspect. 
2.2 Proprietăţifizice 

Suprafaţa [m
2 

şi dm
2
] pieilor finite  este influenţată de natura  şi starea piei brute, de 

modul de prelucrare  şi de  umiditatea mediului înconjurător. Se  măsoară cu maşini şi aparate 

speciale. 

Suprafaţa pieilor este cuprinsă între 60 şi 400 dm
2
, în funcţie de mărimea pielii brute şi 

sortiment. Astfel pieile flexibile au suprafeţe cuprinse între 60 şi 200 dm
2
. Pielea cu peste 200 

dm
2 

se secţionează pe zone. La pieile rigide, provenite de la animale mature, pielea se 

secţionează prelucrarea facându-se separat pe zone. 
Grosimea [mm] pielii variază în limite foarte mari în funcţie de natura pielii brute, natura 

procesului de tăbăcire, operaţiile mecanice din timpul prelucrării, regiunea topografică a pielii, 

umiditatea mediului înconjurător. Variaţia este cuprinsă între 0,6 şi 10 mm astfel, pieile flexibile 

au grosimea între 0,4 şi 3 mm, iar pieile rigide au grosimea între 1,5 şi 10 mm. Se măsoară cu 

micrometru textil. 

Masa [kg] pielii finite variază în funcţie de umiditatea relativă a mediului înconjurător, 

datorită  higroscopicităţii ei. Se măsoară cu  balanţe  zecimale.  Este influenţată de natura  pielii 

brute şi modul de tăbăcire. 

Conductibilitatea termică [coeficientul de conductibilitate] este proprietatea pielii de a 

lăsa să treacă căldura de la o suprafaţă la cealaltă, atunci când între cele două suprafeţe este o 

diferenţă de căldură. Conductibilitatea termică este influenţată de modul de tăbăcire, de 

densitate, grosime, conţinutul de grăsimi şi umiditate. Pielea finită este un material rău 

conducător de căldură. 

Conductibilitatea  electrică  a  pielii  scade  cu  creşterea  umidităţii.  Pielea  finită  este  un 

material rău conducător de electricitate dar în anumite condiţii, pielea conduce curentul electric. 

Absobţia apei [procente gravimetric sau volumetric] este proprietatea pielii de a 

încorpora apa. Capacitatea pielii de a absorbi apă este diferită în funcţie de natura pielii brute, 

modul de tăbăcire, modul de  finisare, gradul de  ungere. Se determină prin scufundarea unor 

probe în apă un timp limitat. Poate avea valori cuprinse între 40 ÷ 50% la 2 h şi 45 ÷ 55% la 24 h. 
Permeabilitatea la apă este proprietatea pielii de a lăsa să treacă apa prin ea şi este 

influenţată de porozitatea pielii, de modul de tăbăcire, caracterul finisării şi de ungere. 

Permeabilitatea la apă se exprimă prin timpul în ore şi minute necesar până la apariţia primei 

picături de apă pe partea inferioară (pe partea cărnoasă) a epruvetei. Determinarea este necesară 

pentru încălţăminte utilizată în anumite condiţii de climă. 
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2.3. Caracteristici chimice 
Compoziţia chimică a pieilor finite este variabilă de la sortiment la sortiment, limitele 

cantitative între care este permisă variaţia conţinutului în diverşi componenţi fiind reglementată 

prin standardele de calitate ale sortimentelor. 

Proprietăţile chimice ale pieilor tăbăcite mineral diferă de cele ale pieilor tăbăcite vegetal 

datorită agentului de tăbăcire. 

Tabelul nr. 1 Caracteristici chimice ale pieilor finite 

Caracteristica Materia primă Valori Mod de 

determinare 
Conţinutul de apă Piei naturale rigide maxim 18 % laborator 
Grăsimea Piei naturale 

Box, bizon, şevro, şevrete 

Bizon uns şi piele 

impermeabilă 

variază între 

2 ÷ 30% 

2 ÷ 8 % 

16 ÷ 30 % 

laborator 

Cenuşa –   provenită din 

fazele  preliminare  tăbăcirii 

cât şi din tăbăcire 

Piei naturale flexibile 

Piei naturale rigide 

Piei naturale pentru curele de 

transmisie 

5 ÷ 6,5 % 

2 ÷ 4 % 

6,5 ÷ 11 % 

laborator 

Substanţa dermică Piei naturale flexibile 
Piei naturale rigide 

70 ÷ 80 % 
60 % minim 

laborator 

Aciditate     liberă     –     se 

determină pe  soluţii 

obţinute la păstrarea  pielii 

în apă în condiţii date 

Piei naturale flexibile Minim 3,5 pH laborator 

Gradul  de  tăbăcire  indică 
măsura în care sărurile de 

crom s-au fixat în structura 

pielii – se urmăreşte prin 

contracţia pielii 

Piei naturale flexibile Maxim 10% laborator 

 

2.4 Proprietăţi igienico - funcţionale 
Permeabilitatea la vapori şi permeabilitatea la aer fac parte din categoria proprietăţilor 

igienice ale pielii. 

Permeabilitatea la vapori reprezintă capacitatea pielii de a permite eliminarea vaporilor 

rezultaţi în timpul folosirii încălţămintei (transpiraţie) pentru a crea un  mediu  corespunzător 

pentru picior în timpul mersului în condiţii de climă caldă. Se exprimă prin cantitatea de vapori 

ce străbat pielea într-un timp dat. Are valori între 200 şi 400 mg în 24 h. 

Permeabilitatea la aer este proprietatea pielii de a lăsa să treacă prin ea aerul. Se exprimă 

în cm
3 

de aer ce trec prin proba de piele în timp de un minut. Se determină cu un aparat legat la o 
sursă de aer comprimat. 

2.5 Proprietăţi mecanice 
În funcţie de valorile caracteristicilor mecanice se aleg pieile finite pentru confecţionarea 

anumitor produse, modul de confecţionare a acestor produse şi timpul de folosinţă (durabilitate). 

Caracteristicile mecanice ale pielii finite sunt: 

Rezistenţa la tracţiune este efortul de tracţiune sub acţiunea căruia epruveta de piele se 

rupe. Se exemplifică prin: 

� Rezistenţa la crăpare a feţei care reprezintă valoarea efortului de tracţiune care produce 

prima crăpătura pe faţa probei de piele. Pieile destinate pentru feţe de încălţăminte trebuie 

să aibă rezistenţa la crăpare a feţei peste 1 Kgf/mm
2
; în caz contrar pielea poate crăpa la 

tragerea pe calapod. 

Rezistenţa la rupere a  pieilor naturale flexibile este de min 3 daN/mm
2
, iar la pieile 

naturale rigide de min 2,5 daN/mm
2
. 
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Alungirea reprezintă creşterea lungimii probei de piele sub acţiunea unui efort de 

tracţiune şi poate avea valori cuprinse între 30 ÷ 60%. Alungirea materialului se determină o dată 

cu rezistenţa la tracţiune, pe aceeaşi epruvetă, măsurându-se lungimea iniţială a acesteia şi 
lungimea la efortul dat, de crăpare sau de rupere. Se exprimă în procente şi se determină la un 
efort de tracţiune dat, la crăparea feţei, la rupere, alungirea suplimentară la un efort de tracţiune 
şi alungirea remanentă la un efort de tracţiune dat. 

Alungirea variază în funcţie de regiunile topografice ale pielii (fig.2.6), modul de 

tăbăcire, provenienţă. Alungirea regiunilor topografice este diferită şi din cauza diferenţelor de 

structură şi de grosime. Toate pieile finite işi măresc alungirea la creşterea conţinutului de 

umiditate. 

          Fig. 2.6  Alungirea pielii pe zone topografice 

Elasticitatea şi plasticitatea. Pielea este un corp elastico – plastic. 

Elasticitatea este proprietatea corpurilor de a-şi modifica forma sub acţiunea unei forţe 
exterioare şi de a reveni la forma şi dimensiunile iniţiale după încetarea acţiunii acelei forţe. 

Plasticitatea este proprietatea corpurilor de a-şi modifica forma sub acţiunea unei forţe 

exterioare şi de a nu reveni la forma şi dimensiunile iniţiale după încetarea acţiunii acelei forţe. 

Elasticitatea şi plasticitatea au valori diferite în funcţie de: provenienţă, modul de 

tăbăcire, regiunea topografică, conţinutul de umiditate a pielii. 

Rezistenţa la flexiune este proprietatea pieilor de a rezista la îndoire. 

În cazul pieilor pentru feţe de încălţăminte, este necesară determinarea rezistenţei  la 

îndoiri repetate, datorită modului de solicitare a acestora în timpul mersului (întinderea şi 

comprimarea alternativă). 
Rezistenţa la sfâşiere este proprietatea pieii de a se opune eforturilor de tracţiune care 

tind s-o rupă în continuarea unei tăieturi existente. 
Pentru a obţine produse cât mai durabile la purtare se determină şi rezistenţa la sfâşiere a 

îmbinărilor prin coasere, a celor cu cataramă sau cu alte elemente metalice. 
Rezistenţa la uzură este determinată cu aparate care încearcă să imite solicitările la care 

este supusă talpa încălţămintei în timpul mersului. Rezultatele nu sunt destul de concludente şi 
de aceea se folosesc probe de purtare. 

Rezistenţa la uzură este influenţată de: natura pielii, modul de tăbăcire, zone topografice, 
natura terenului, mersul specific al omului ş.a. 

Rezistenţa vopsirii este proprietatea pieilor de feţe de a păstra cât mai mult timp culoarea 
şi luciul sub influenţa diferiţilor agenţi în timpul confecţionării şi folosirii produselor. 

Rezistenţa vopsirii se determină cu aparate de laborator prin frecarea probei cu ţesătura 
de bumbac albită printr-o mişcare de orizontală sau cu un tampon de pâslă printr-o mişcare de 
rotaţie. 

Rezistenţa vopsirii se determină la frecare uscată şi la frecare umedă; se face cu "scara de 
gri", prin care se apreciază modificarea culorii pe epruvetă şi respectiv cedarea  vopselei  pe 
ţesătura de bumbac şi tamponul din pâslă. 
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3. PRODUSE TEXTILE,  SORTIMENTELE DE PIEI  FINITE  ȘI  INLOCUITORI  DE 

PIELE 
 

PRODUSE TEXTILE 

A.FIRE TEXTILE 
 

1.Definiţie 
Firele sunt produse textile obţinute din fibre, printr-o succcesiune de operaţii tehnologice 

specifice, ce constituie procesul tehnologic de filare. 

 2. Clasificarea firelor Tabelul nr. 2  
După natura materiei prime 

� fire de bumbac şi tip bumbac 

� fire de lână şi tip lână 

� fire de in,  tip in şi  cânepă 

� fire de mătase şi tip mătase 

După modul de prezentare (livrare) 

� fire livrate pe ţevi 

� fire livrate pe bobine 

� fire livrate sub formă de sculuri 

� fire livrate pe suluri 

După tehnologia de filare 

� fire pieptănate 

� fire semipieptănate 

� fire cardate 

� fire de vigoni 

După destinaţie 

� fire pentru ţesături 

� fire pentru tricotaje 

� fire pentru aţă de cusut 

� fire pentru articole tehnice şi speciale 

După structură 

� fire simple: - filate 
- filamentare 

� fire multiple: - obişnuite 

- de effect 

După aspect 

� fire crude 

� fire finisate 

 

3. Proprietăţile firelor 

 
a. Fineţea: gradul  de subţirime a firelor 

Indici direcţi: T tex, T den: 

Indice indire 

b. Torsiunea: numărul de răsucituri pe unitatea de lungime [răs/m] 

Sens Z - spire înclinate spre dreapta; Sens S - spire înclinate spre stânga 

c. Rezistenţa la rupere (tracţiune):proprietatea firelor de a se opune ruperii, atunci când 

asupra lor se exercită forţe care acţionează în sensul  lungimii. 

Forţa (sarcina) de rupere – Fr [N], cN] 

Lungimea de rupere: [km], Tenacitatea: [cN/den], 

d.Alungirea la rupere: diferenţa  dintre lungimea firului în momentul ruperii  (Lf )  şi lungimea 

iniţială ( Li ) a acestuia 



 

B. ŢESĂTURILE 

1.Definiţie: 

Ţesătura este   produsul textil obţinut prin încrucişarea în unghi drept a două sisteme de fire: 
urzeala, dispusă longitudinal şi bătătura, dispusă transversal. 

 

 2.Clasificare: Tabelul nr. 3  
După natura materiei prime 

� ţesături din fire de bumbac şi tip 
bumbac 

� ţesături din fire de lână şi tip lână 

� ţesături din fire de in şi tip in şi fire de 
cânepă 

� ţesături din fire de mătase şi tip mătase 

� ţesături din fire sintetice 

După destinație 

�  ţesături pentru îmbrăcăminte 

� ţesături pentru  prosoape, halate de baie 

�  ţesaturi decorative şi pentru tapiţerie 

�  ţesături pentru acoperiri de pardosea 

�  ţesături pentru furniture/ tehnice 

�  ţesaturi pentru ambalaje/ articole de 
camping 

După aspect 
Ţesături crude Nu sunt  finisate 
Ţesaturi albite au fost supuse operaţiei de albire 
Ţesături uni se prezintă într-o singură  culoare 
Ţesături imprimate au desene complicate, cu un contur delimitat precis şi cu un 

colorit variat 

Ţesături cu efecte de culori sunt obţinute din fire colorate în urzeală şi bătătură, cu dungi, 

carouri  sau diferite figuri 

Ţesaturi cu bucle firele formează bucle pe o parte sau pe ambele părţi a ţesăturii 

Ţesături  scămoşate prezintă un strat de fibre omogen, pe o parte sau pe ambele 

părţi 

Ţesături  cu două feţe nu există diferenţă de aspect între faţă şi dos, putând fi folosite 

pe ambele feţe 

Ţesături  Jacard ţesături cu desene foarte complicate, realizate prin modul de 

legare a firelor, combinat cu efecte de culori 
 

C. TRICOTURILE 

1. Definiţie: Produse textile obţinute prin buclarea succesivă sau simultană a unui fir sau 
a unui sistem de fire, transformarea lor în ochiuri  şi înlănţuirea lor într-o anumită ordine. 

2. Clasificare: Tabelul nr. 4 
 

După natura materiei prime 

� tricoturi  din fire de bumbac şi tip 
bumbac 

� tricoturi din fire de lână şi tip lână 

� tricoturi  din fire tip mătase 

După forma obţinută pe maşinile de tricotat 

� Tricoturi metraj:plane si tubulare 

� Tricoturi panouri (semifasonate) plane si 
tubulare 

� Tricoturi complete (fasonate) 

După structura 

� Tricoturi  cu legături de bază cu 
legături: glat,patent,lincs 

� Tricoturi cu legături derivate 

obţinute prin combinarea a două sau 

a mai multor legături de bază de 

acelaşi tip 

� Tricoturi cu desene 

După destinație 

�  Tricoturi pentru îmbrăcăminte: lenjerie de 
corp ,îmbrăcăminte exterioară 

� Tricoturi pentru articole decorative şi de uz 

casnic perdele, draperii, cuverturi, feţe de 

masă,prosoape, tapiţerii etc 

�  Tricoturi pentru articole tehnice: filtre, 
suport pentru înlocuitori din piele, plase 

pentru pescuit, ambalaje 

� Tricoturi  pentru articole 

medicaleimplantabile ( proteze vasculare, 

valve cardiace, tendoane etc.) bandaje, 

pansamente 
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3.Proprietățile  țesăturilor/tricoturilor 

 
a.Lungime-distanţa între semnele de început şi sfârşit de bucată sau dintre capete, fără a se 

trage de material 

b.Lăţimea- distanţa între primul şi ultimul fir de urzeală/ ochi de tricot, măsurată pe direcţie 

transversală 

c. Masa specifică[g/m
2
] masa în grame  a unei unităţi de suprafaţă din ţesătură/ tricot. 

d.Grosimea[mm] - distanţa, în mm, între cele două feţe ale ţesăturii/ tricotului, măsurată sub 

o anumită presiune. 

e.Desimea 
Ţesătură [fire/ 10cm] - numărul firelor de urzeală/ bătătură de pe 10 cm de ţesătură 

Tricot[ochiuri/ 5cm]- numărul de ochiuri, pe orizontală şi pe verticală, măsurat pe5 cm de 

tricot 

f.Rezistenţa la rupere  [N] proprietatea ţesăturilor/ tricoturilor de a se opune ruperii, atunci 

când asupra lor se exercită forţe care acţionează în sensul  lungimii. 

g.Alungirea la  rupere  [ mm sau %]-deformarea totală a unei epruvete până la ruperii 

h.Rezistenţa la frecare- proprietate semnificativă pentru aprecierea durabilităţii în 

exploatare. 

i.Permeabilitatea  la aer- proprietatea ţesăturii/tricotului  de a permite circulaţia aerului între 

corp şi mediu 

k.Permeabilitatea/ impermeabilitatea la apă- proprietatea materialului textil de   a permite/ 

de a nu permite trecerea apei 
 

D. SORTIMENTE DE PIEI FINITE 

1.Clasificare Tabelul nr. 5 

Piei rigide 

� Piei pentru talpă 

� Piei pentru curele de transmisie 

� Piei pentru curelărie, mingi şi articole de 

protecţie 

Piei flexibile 

� Piei flexibile din piei de bovine 
-Pieile cu faţa netedă 

-Pieile cu faţa presată 

-Pieile cu faţa velurată 

� Piei flexibile din piei de cabaline 

� Piei flexibile din piei de porcine 

� Piei flexibile din piei de caprine şi ovine 
 

2. Caracteristici principale ale pieilor 

 
Aria pieilor este cuprinsă între 60 şi 400 dm

2
, după mărimea pielii brute şi după sortiment. 

Grosimea variază în limite foarte mari, după provenienţa pielii şi vârstă,între 0,6 şi 10 mm. 

Densitatea pieilor este diferită în funcţie de felul tăbăcirii şi al gresării între 0,4 -1,1 g/cm
3
. 

Permeabilitatea la apă se determină astfel: pieile se supun presiunii unei coloane de apă de 

500 mm. Se măsoară timpul până la apariţia primelor două picături pe partea opusă coloanei 

de apă. În condiţii normale acest timp trebuie să fie de minimum 3 h. 
Permeabilitatea la vapori reprezintă cantitatea de vapori care trec prin epruveta de piele. 

Această caracteristică are valori între 200 şi 400 mg în 24 h. 

Absorbţia apei se determină în cazul pieilor tăbăcite folosite pentru talpă de uzură. La pieile 

pentru talpă, absorbţia este cuprinsă între 40 şi 50% la 2 h de păstrare în apă. 

Comportarea la solicitări mecanice. În funcţie de modul de prelucrare aplicat în procesul de 

tăbăcire şi în fazele preliminare confecţionării, pieile prezintă trei moduri de deformări: 

• deformări la care valoarea deformaţiei este din ce în ce mai mică pentru creşteri egale 

ale sarcinilor; 

• deformări la care valoarea deformaţiei este proporţională cu creşterea sarcinii; 

• deformări la care valoarea deformaţiei este din ce în ce mai mare la creşteri ale sarcinii. 
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E. ÎNLOCUITORI DE PIELE: 
 

1.Definiție 

Înlocuitorii  de  piele  sunt  materialele  obţinute în industrie care  imită caracteristicile 
pielii, înlocuind-o la confecţionarea unor produse finite. 

 

2.Clasificare 

a. Înlocuitori rigizi 
În această grupă se cuprind o gamă largă de produse folosite ca detalii rigide pentru 

partea de jos a încălţămintei şi pentru alte articole, ca: talpă şi tocuri de cauciuc, tocuri din 

materiale plastice, ţesături impregnate pentru detalii rigide, cartoane, talpă artificială, etc. 

În  cazul  încălţămintei,  inlocuitorii  rigizi  se  folosesc  pentru:  talpă,  tocuri  şi  detalii 

interioare. 

Înlocuitori de cauciuc 

Primele  produse  folosite  pentru  înlocuitorii  pielii  au  fost  cele  pe  bază  de  cauciuc 

natural: tălpi şi tocuri pentru încălţămintea de stradă şi, în special, pentru încălţămintea grea – 

bocanci, cizme. 

În prezent, în afară de cauciucul natural se folosesc pentru talpă de uzură, cauciuc 

termoplastic, cauciuc poliuretanic şi policlorură de vinil. 

Înlocuitori pentru tocuri 
Tălpile conturate, formate în matriţă, se execută, de regulă monolit, dacă înălţimea 

tocurilor nu depăşeşte 30 mm. Tocurile cu înălţime mai mare, până la 80 mm, se formează 

separat şi se lipesc ulterior pe talpa încălţămintei. 

Înlocuitori pentru detalii interioare 
Din punct de vedere al structurii, aceşti înlocuitori pot fi cu structură fibroasă sau cu 

structură compactă. 

b.Înlocuitori flexibili 
Înlocuitorii  flexibili  au  caracteristici  asemănătoare  cu  cele  ale  pieilor  flexibile.  În 

această grupă sunt cuprinşi înlocuitorii flexibili pe suport textil şi înlocuitori fără suport. 
 

3. Caracteristicile principale ale înlocuitorilor flexibili de piele 
 

• Grosimea înlocuitorilor de piele este uniformă. 

• Rezistenţa  la  solicitarea  de  întindere  are  valori  cuprinse  între  40 ÷ 70  %  din 

rezistenţa pielii naturale şi este dependentă de natura suportului şi de direcţia în care s- 

a obţinut proba faţă de lungimea materialului. 

• Proprietăţile elasto-plastice sunt apropiate de ale pielii.  Atunci când suportul este 

ţesătură sau tricot, se observă deformaţii mai importante în lăţime. 

• Absorbţia apei este de circa 10% din valoarea observată la piele. În cazul 
sortimentelor ce au în componenţă fibre de colagen, valorile sunt mai mari (senzaţia 

de umed apare după 20 ÷ 40 minute, faţă de 56 ore la piele). 

• Permeabilitatea la vapori de apă şi la aer prezintă valori apropiate de ale pielii în 

cazul sortimentelor de tip poromer. 

• Izolare termică bună în cazul sortimentelor care au un strat microporos. 

• Comportarea faţă de temperaturi ridicate, de circa +10
0
C, este asemănătoare sau chiar 

mai bună decât a pielii. 

• La  temperaturi  scăzute,  scade  mult  rezistenţa  la  îndoiri  repetate;  poate  apărea 

crăparea  feţei  sau  desprinderea  de  pe   suport  dacă   se   utilizează   un  plastifiant 
necorespunzător. 

• Rezistenţa la frecare cu mediul înconjurător este bună. 

• Impermeabilitatea faţă de apă este superioară pielii naturale. 
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4. MATERIALE AUXILIARE  DIN TEXTILE PIELARIE 
 

a.Clasificare 
 

 

Tabelul nr. 6 

1. CĂPTUŞELI 
-dublează detaliile, mărindu-le rezistenţa la 

purtare şi la şifonare; 

- ajută la păstrarea în timp a formei 

detaliilor. 

• Atlaz: ţesătură lucioasă, plină, pentru 

paltoane, pardesie 

• Serj: ţesătură din mătase artificială, pentru 

sacouri, pardesie 

• Satin: ţesătură din mătase artificială, 

• Pentru jachete, taioare- femei 

• Golf: ţesătură uşoară din fire sintetice, 

pentru pelerine de ploaie, bluze de vânt 

• Alte ţesături; tafta, crep de china 

2. ÎNTĂRITURI 
- măresc rezistenţa la purtare, la şifonare; 

- contribuie la menţinerea formei 

produsului. 

 
• Ţesute(pânza vatir, canafasul pânza tare, 

rosharul 

• Textile neţesute 

• Folii sintetice 

• Termofuzibile 

 3. AŢA DE CUSUT 

material auxiliar, folosit la asamblarea şi    

prelucrarea îmbrăcămintei 

 • Pentru cusături de asamblare 

• Coaserea nasturilor şi a butonierelor 

• Pentru  cusături de însăilare 

• Pentru  scopuri tehnice şi medicale 

• Pentru  încălţăminte şi marochinărie 

 

 
4. FURNITURI 

completează, întregesc şi ornamentează 
produsul  confecţionat 

• Banda de protecţie 

• banda de protecţie 

• Banda de retenţie 

• Elasticul 

• Rejansa 

• Perniţe pentru umăr, vata 

• Furnituri  pentru  încheiere,  fixare,  decorare: 

nasturi, fermoare, capse etc 
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- 

13. CURATIREA UTILAJULUI 
 

Menţinerea utilajelor în stare de funcţionare 

Starea tehnică a utilajelor 

Forme de manifestare a defectelor utilajelor 

• apariţia unor zgomote sau vibraţii anormale 

• scăderea randamentului şi a indicilor tehnico-economici 

• creşterea consumului specific de energie electrică sau termică 

• abateri sistematice de la desfăşurarea procesului tehnologic în timpul funcţionării 

• blocarea unor mecanisme sau funcţionarea greoaie a maşinii 

• apariţia unor defecte în execuţia lucrului 

Forme de manifestare a defectelor utilajelor 

• apariţia unor zgomote sau vibraţii anormale 

• scăderea randamentului şi a indicilor tehnico-economici 

• creşterea consumului specific de energie electrică sau termică 

• abateri sistematice de la desfăşurarea procesului tehnologic în timpul funcţionării 

• blocarea unor mecanisme sau funcţionarea greoaie a maşinii 

• apariţia unor defecte în execuţia lucrului 
Tabelul nr. 7. Uzura 

 
 

Apariţia uzurii la piesele 

componente ale maşinilor 

 
UZURA 

fenomenul de pierdere de material de pe suprafaţa 

organelor de maşină datorită frecărilor sau altor 

factori degradanţi. 
 
 

Uzura morală = scăderea valorii 

maşinilor datorită învechirii şi a 

scăderii preţului de cost 

Uzura fizică este fenomenul de degradare a organelor 

de maşină ca urmare a unor factori fizici (viteza de 

lucru, sarcina de încărcare, vibraţiile şi condiţii mediu) 
 
 
 

prin aderenţă (de contact) 

datorata frecării şi în 

deosebi lipsei de lubrefiant 

între suprafeţele de contact 

abrazivă, datorata 

acţiunii unor particule 

dure pătrunse între 

suprafeţele în frecare. 

corozivă 

produsa de 

agenţii chimici 

sau umiditate. 

prin oboseală. 

datorită solicitării 

intense şi variabile 

a utilajului. 
 

 

Mijloace de prevenire a uzurii 

Materialul folosit la construcţia maşinii –există o diversitate de materiale ce pot fi utilizate, 
unele mai rezistente altele au o rezistenţă redusă. 

 
Calitatea suprafeţelor în frecare este dată de gradul de netezire care se obţine prin 

prelucrările mecanice la construcţia maşinii. Este necesar ca suprafeţele să fie de bună calitate 

şi cât mai dure. Duritatea se obţine prin operaţii de durificare care au ca scop creşterea 

rezistenţei piesei la uzură. 

Ungerea  este  cel  mai  eficace  mijloc  de  prevenire  a  uzurii  la  suprafeţele  în  frecare.  Este 

operaţia de introducere a unui strat de lubrifiant între suprafeţele organelor de maşină aflate în 

frecare, în scopul evitării contactului direct şi alunecarea mai bună între cele două suprafeţe. 

ULEIURI 
Uleiurile vegetale se obţin din plante, ca: in, ricin, rapiţă etc 
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Uleiurile animale se obţin din: oase, copite, corn, untură de peşte, seu şi grăsimi 

În industria textilă-pielărie sunt folosite mai multe sisteme de ungere cu  lubrifianţi lichizi 

Dintre care cele mai importante sunt: 

A.U NGEREA MANUALĂ-constă în introducerea  uleiului la locul de ungere pe cale 

manuală, folosind ca mijloace  pompa  sau cana de ungere. 

POMPĂ DE UNGERE 
 
 
 
 

 
1- rezervor în care se pune uleiul 

2- ţeavă pentru difuzarea uleiului la locul de ungere 
 
 
 
 

B. UNGEREA SEMIAUTOMATĂ- este o ungere continuă realizată,care se realizează cu 

diferite dispozitive şi mecanisme de ungere: 

- ungerea prin barbotare – se face prin dispersarea lubrifiantului  pe suprafeţele de frecare 

- ungerea în baia de ulei – se realizează prin montarea în locurile de ungere a unei băi de 

ulei 

- ungerea cu fitil - uleiul de ungere ajunge la suprafeţele în contact sub formă de picături 

care cad uniform, fiind absorbite prin capilaritate de către un fitil din lână sau bumbac, 

cufundat în baia de ulei 
 

C.U NGEREA AUTOMATĂ- se realizeză  de către pompe speciale încorporate în carcasa 

maşinii; sunt  aplicate  la maşinile de cusut 
 

Categorii de lucrări de întreţinere şi reparaţii 
 
 

Sisteme de întreţinere şi reparaţii 

 

 

Tabelul nr. 8 

Se realizeaza in functie de control,după necesităţi, standard, periodice programate 
 
 
 

Întreţinerea totalitatea operaţiilor şi 

lucrărilor de curăţire, ungere şi reglare a 

utilajelor pentru a fi menţinute în stare 

normală de funcţionare. 

Reparaţia complexul de operaţii şi 

lucrări prin care se îndepărtează uzurile 

de la utilaje şi instalaţii. 

 

 
 
 
 
 

Scopul reparaţiilor este: 

-restabilirea  dimensiunilor  şi  jocurilor  la 
cuplele în frecare ale utilajului 

-înlocuirea pieselor uzate care nu mai pot fi 

recondiţionate 

-restabilirea proprietăţilor materialelor din 

care sunt confecţionate piesele 

-aducerea utilajului la parametri de 

funcţionare iniţiali sau asemănător cu 

aceştia. 

Reparaţiile periodice programate conţin 

următoarele elemente principale: 

- întreţinerea curentă ( curăţire, ungere, 
intervenţii accidentale) 

- revizia tehnică (complexul de lucrări 

înaintea reparaţiei programate) 

- reparaţia curentă (o lucrare mai 

complexă ) 

- reparaţia capitală ( lucrare complexă cu 

scopul eliminării defectelor şi aducerii 

maşinii în stare de funcţionare iniţială). 
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În industria textilă, organizarea activităţii de întreţinere şi reparare a utilajlor se 

realizează după sistemul reparaţiilor preventiv-planificate. Acest sistem  reprezintă  un 

ansamblu de măsuri de întreţinere, control şi reparare a utilajelor ce se efectuează în mod 

periodic, la intervale de timp determinate, prin care se urmăreşte prevenirea  uzurii excesive şi 

a apariţiei defecţiunilor, precum şi menţinere calităţilor de exploatare necesare unei 

funcţionări normale. 

Potrivit normativelor tehnice de întreţinere şi reparare a utilajelor, într-un ciclu de 

reparaţii sunt cuprinse  următoarele lucrări de bază: 

• Revizia tehnică~  Rt ~reprezintă ansamblul de operaţii care se execută înaintea unei 

reparaţii planificate, în scopul determinării stării tehnice  a utilajului şi a principalelor lucrări 

de reparaţii care trebuie efectuate cu ocazia acesteia 

• Reparaţia curentă~  Rc ~reprezintă ansamblul de operaţii care se execută periodic, 

conform planificării,  în vederea înlăturării uzurii materiale sau a unor deteriorări locale, prin 
repararea, recondiţionarea  sau înlocuirea  unor piese componente sau dispozitive uzate 

După  mărimea intervalului de timp de funcţionare între reparaţii, după importanţa şi volumul 

lucrărilor efectuate, reparaţia curentă poate fi: 

-Reparaţie curentă de  gradul I~  RC1 

-Reparaţie curentă de  gradul II~  RC2 

• Reparaţia capitală~  Rk ~reprezintă categoria de intervenţie care se efectuează după 

expirarea ciclului de funcţionare prevăzut în normativul tehnic, avînd drept scop readucerea 

caracteristicilor tehnico-economici ale utilajului  la nivelul avut iniţial şi preîntâmpinarea 

ieşirii din funcţiune a acestuia  înainte de termen. 
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3.  Aplică normele de protecţie amediului   
 

 
 

În procesul de muncă,  pe lângă cunoştinţele profesionale, este  esenţial ca  lucrătorul să 

posede cunoştinţe şi deprinderi care să-l protejeze împotriva riscurilor de accidentare sau de 

îmbolnăvire profesională. Acest obiectiv nu poate fi realizat decât  printr-o instruire continuă. 

Securitatea şi sănătăţatea  în muncă este reglementată printr-o legislaţie specifică, elaborată 

în conformitate cu standardele europene în domeniu. Această legislaţie trebuie cunoscută şi 

respectată de către fiecare participant la procesul de muncă Un principiu al dreptului roman spune 

că «Nimeni nu are voie să nu cunoască legea». Necunoaşterea legii nu constituie o justificare a 

nerespectării ei. 

Actul normativ în baza căruia se desfăşoară întreaga activitate de securiatate şi sănătate în 

muncă este Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă. Aceasta stabileşte 

principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia  sănătăţii  şi 

securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare.. Conform acestei legi, 

securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă «ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca 

scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, 

integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de 

muncă». 

Modul de aplicare a prevederilor legii este stabilit prin «Norme metodologice de aplicare a 

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006». 

O măsură legislativă de realizare a securităţii muncii o constituie Normele Generale de 

Protecţia Muncii. Conţinutul acestora este format din prevederi cu caracter obligatoriu, prin a 

căror respectare se urmăreşte eliminarea potenţialilor factori de accidentare a executantului în 

procesul muncii. Normele de protecţia muncii se aplică angajaţilor, elevilor şi  studenţilor  în 

perioada desfăşurării practicii profesionale. 

Potrivit acestor norme angajaţii au următoarele obligaţii: 

/I să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii specifice domeniului în 

care îşi desfăşoară activitatea; 

/I să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte 

mijloace de producţie; 

/I să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de 

securitate ale echipamentelor tehnice şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

/I să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă 

situaţie care constituie un pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională; 

/I să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să 
informeze de îndată conducătorul locului de muncă; 

/I să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă, în cel mai scurt timp posibil, 

accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 

/I să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului 

pentru care a fost acordat; 

/I să respecte regulile proprii de protecţie a muncii, corespunzătoare condiţiilor în care se 

desfăşoară activitatea la locul de muncă; 

/I să participe la activitatea de  instruire cu privire la normele de securitate  şi sănătate în 

muncă. 

La nivelul fiecărei activităţi desfăşurate sunt elaborate Norme Specifice de Securitatea 

Muncii. Acestea detaliază măsurile ce trebuie luate pentru asigurarea  condiţiilor  de  lucru  în 

deplină siguranţă într-un anumit domeniu, de asemenea măsurile de prevenire a accidentelor şi 

îmbolnăvirilor  profesionale. 

Pentru activităţile care se desfăşoară în industria confecţiilor textile, măsurile de prevenire a 

accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale sunt cuprinse în  N.S.S.M. 115. 
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Principalele norme de securtate a   muncii care trebuie respectate în industria confecţiilor 

textile sunt: 

/I înainte de începerea lucrului, operatorul verifica dacă utilajul sau maşina se află în stare 

normală de funcţionare; dacă se constată anumite defecţiuuni, manifestate prin zgomote anormale, 

vibraţii, miros, vor fi anunţate persoanele abilitate să remedieze aceste defecţiuni sau 

conducătorul locului de muncă 

/I în timpul lucrului, se va purta obligatoriu echipamentul de lucru şi de protecţie, iar 

femeile vor avea părul legat; 

/I este interzisă utilizarea utilajelor care nu au apărători de protecţie a organelor în mişcare; 

/I toate utilajele şi instalaţiile  care sunt alimentate cu curent electric, cât şi instalaţiile de 

forţă vor fi legate la pământ; 

/I în cazul apariţiei unor defecţiuni la părţile mecanice sau electice, maşina trebuie oprită 

imendiat şi se anunţă conducătorul locului de muncă; în funcţie de natura defecţiunii, se anunţă şi 

mecanicul sau electricianul de serviciu; 

/I este interzisă aglomerarea locurilor de muncă cu obiecte: unelte, foarfeci, şurubelniţe. 

/I la, ungerea maşinii se va evita formarea petelor de ulei, iar dacă sau produs se vor şterge 

imediat pentru prevenirea accidentelor prin alunecare; 

/I în permanenţă se va menţine curăţenia la locul de muncă; 

La efectuarea lucrărilor de întreţinere, reglare şi reparare a maşinilor şi utilajelor  din 

industria confecţiilor textile, pot să apară accidente de natură mecanică, electrică şi, mai rar, 

termică sau chimică. Pentru a preveni accidentele de muncă, la efectuarea acestor lucrări trebuie 

respectate o serie de norme de securitate a muncii. Astfel, 

/I lucrătorilor care efectuează  lucrări de întreţinere şi reparaţii li se va face obligatoriu 
instructajul de protecţia muncii; 

/I lucrările de întreţinere, reglare şi reparre se vor face numai cu maşina scoasă de sub 

tensiune 

/I în timpul lucrărilor de reparaţii trebuie ca piesele să fie aşezate ordonat pentru a se evita 

degradarea  sau răsturnare acestora peste lucrător 

/I se va evita blocarea căilor de acces 

/I se interzice folosirea sculelor defecte sau utilizarea neadecvată a acestora 

/I se recomandă o atenţie mărită în timpul reglărilor, când maşinile nu au apărători de 

protecţie, deoarece există pericolul prinderii mâinilor între organele în mişcare; după terminarea 

acestor operaţii toate apărătorile şi dispozitivele de protecţie  se vor monta la loc; 

/I pentru prevenirea accidentelor electrice, în timpul efectuării întreţinerii şi reparaţiilor, 

motoarelele electrice se deconectează de la reţea; ca o măsură suplimentară de siguranţă, în timpul 

acestor lucrări, se vor demonta curelele de antrenare: 

/I uneltele portabile şi lămpile de control se vor utiliza la tensiuni mai mici de 12 V 

/I unele maşini din industria confecţiilor textile au instalaţii care produc abur sau încălziri; 

se interzice atingerea acestora pentru a evita accidentele termice; 

/I toate reparaţiile şi intervenţiile la maşini se fac de către lucrători calificaţi în acest sens; 

/I în timpul funcţionării maşinilor, dacă se aud zgomote suspecte, lucrătorul este obligat să 

oprească maşina şi să anunţe mecanicul de serviciu 

Pe maşinile şi utilajele din domeniu veţi  întâlni  frecvent  următoarele  etichete  de  avertizare 

privind evitarea riscului de accidentare. Respectaţi informaţiile înscrise pe aceste etichete. 
 

 

Loc periculos 
Organe aflate în mişcare, care pot cauza accidente (răniri) 

A se opera doar cu dispozitive de protecţie 

Opreşte maşina înainte de înfirare, scimbarea  bobinei şi a 

acului, curăţirea maşinii etc. 
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14. TAIEREA PIESELOR 
 

1. Caracterizeaza uneltele, masinile si accesoriile 

 
În alcătuirea încălţămintei intră detalii flexibile şi rigide. Detaliile flexibile pot fi din piele, 

din înlocuitori sau din ţesături. Operaţia de tăiere (croire) are ca scop decuparea pieselor  din 

material, pe conturul şi dimensiunile necesare pentru fiecare produs în parte. Pentru această etapă 

este necesară aşezarea pieselor de feţe pe zonele pielii. 

În cazul croirii detaliilor din piele, executarea unei croiri corespunzătoare pentru a obţine 

feţe de încălţăminte de calitate bună, presupune cunoaşterea regiunilor topografice ale  pielii, 

precum şi condiţiile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare piesă de încălţăminte. 

Regula generală de croire în cazul pielii, este: piesele solicitate mecanic să fie aşezate cu 

direcţia de maximă solicitare pe direcţia de minimă alungire a pieilor, pentru a evita 

deformarea necontrolată a pieselor atât în timpul confecţionării, cât mai ales în timpul 

purtării încălţămintei. 

Este  important  de  ştiut  direcţiile  de  întindere  a  fiecărei  regiuni  topografice  a  pielii, 
rezistenţa lor şi grosimea pielii. 

În figura 1.sunt prezentate direcţiile de minimă alungire a pieilor. 

Regiunea topografică a pielii care prezintă cea mai mică 

alungire este cruponul. 

Direcţiile de alungire a regiunii gâtului sunt aşezate 

asemeni unui evantai, iar poalele se întind în direcţia 

lăţimii animalului. 

Dacă se începe croirea din centrul pielii, se obţine o 

aşezare în paralelogram (fig.2) pentru piesele importante 

şi o aşezare optimă pentru piesele secundare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1-Direcţiile   de   întindere   a   pielii Fig.2–Regula 

paralelogramului 

În cazul croirii ţesăturilor şi înlocuitorilor de piele, această operaţie este mai puţin 

complicată deoarece suprafaţa lor este mai uniformă şi fără defecte. Ţesăturile şi înlocuitorii din 

piele sunt aşezate în straturi, urmărindu-se ca înălţimea stivei formate să aibă marginile drepte, iar 

lungimea să fie cuprinsă între 2-8 m; aşezarea straturilor presupune o întindere uniformă a 

acestora. Înainte de tăierea stivei, pentru o manipulare uşoară a acesteia, se vor desena piesele într- 

o aşezare economică, similar şablonării în cazul obţinerii produselor de îmbrăcăminte din ţesături 

şi tricoturi (fig.3). 

 
Fig. 3. - Aşezarea pieselor pe stratul superior de ţesături sau alţi înlocuitori de piele 
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Aşezarea tiparului căptuşelii căputei conform regulii, axa căputei să fie pe direcţia firului  de 

urzeală iar linia înălţimii carâmbului de gheată sau bocanc trebuie să  fie  în  direcţie 

perpendiculară pe firul de urzeală. 

Condiții de calitate: aşezarea detaliilor în diagonală nu este permisă. 

Croirea este influenţată de mai mulţi factori: 

- dimensiunile şi conturul tiparelor; 

- modul de aşezare a tiparelor pe suprafaţa materialelor; 

- calitatea materialelor; 

- profesionalismul persoanei care efectuează croirea sau ştanţarea; 

- tehnologia de croire. 

La aşezarea tiparelor pe suprafaţa materialului se obţin unele porţiuni care nu mai pot fi 

utilizate numite resturi sau  deşeuri. Acestea sunt  rezultatul ocolirii anumitor defecte ale pielii 

sau/şi rezultatul conturului neregulat al tiparelor. 

Pentru ca randamentul de utilizare a pielii să fie cât mai 

mare, trebuie să se obţină cantităţi de deşeuri  cât  mai 

mici. 

Deşeurile care rezultă la croirea materialelor sunt: deşeuri 

marginale, deşeuri normale, deşeuri între tipare, deşeuri 

prin punţi şi deşeuri de calitate. 

Deşeuri marginale (fig.3a), rezultă ca urmare a 

diferenţelor dimensionale între conturul pieselor care se 

croiesc şi material sau ca urmare a faptului ca piesele nu  se 
cuprind   de   un   număr   întreg   de   ori   în   suprafaţa   
materialului (piele, înlocuitori).   
Deşeuri normale (fig.3b), apar între piesele de acelaşi fel  cu 
aceeaşi mărime, datorită conturului curb Fig. 3- Deşeuri la croire.  

 

Deşeuri între tipare (fig.3c), apar ca urmare a aşezării pieselor cu dimensiuni  diferite. 

Deşeuri prin punţi (fig. 3d), rezultă datorită faptului că tiparele pieselor nu pot fi aşezate tangent, 

fiind necesar să se lase mici intervale între ele. 

Deşeuri de calitate rezultă ca urmare a defectelor pielii, acolo unde acestea nu pot fi incluse 

în suprafaţa unor piese. 

În cazul croirii înlocuitorilor, rezultă şi deşeuri prin stivuire, care se produc ca urmare a 

formării stivei din mai multe straturi de material. 

Croirea se poate realiza manual sau cu ajutorul maşinilor de croit. 
În cazul croirii (tăierii) manuale se utilizează unelte specifice: cuţitul de croit, liniarele sau 

colţarele, tiparele, piatra sau pila de ascuţit şi acul pentru însemnat. 

Cuţitele de croit (fig.4a) au în alcătuire o lamă de oţel 

de calitate superioară, cu lungime reglabilă, ascuţită special şi 

care este fixată într-un mâner ce poate avea diferite forme. 

Liniarele sau colţarele (fig. 

4b) se utilizează îndeosebi în 

marochinărie, pentru piese cu 

contur drept. Se 

confecţionează din bandă de 

oţel cu lăţimea de 5-7cm şi 

grosimea 1-2 mm. 
 

 
 
 

a. b. 

Fig.4 - Cuţite, liniar şi colţar utilizate pentru croirea manuală 
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Tiparele au conturul şi dimensiunile pieselor ce trebuie decupate. Se confecţionează din 

carton dur având marginea tivită cu bandă metalică (pentru a evita tăierea marginii la decupare), 

material plastic transparent sau tablă. 

Piatra sau pila de ascuţit se utilizează pentru reascuţirea cuţitului pe măsura folosirii lui. 

Acul pentru însemnat serveşte la  însemnarea unor piese pentru a uşura realizarea unor 

operaţii ulterioare sau pentru un anumit grad de precizie în confecţionare. 

Pentru executarea operaţiei de tăiere a pieselor, materialul se aşează pe o suprafaţă de croit 
care poate fi din lemn (tei, fag sau stejar), sticlă sau mase plastice. 

Croirea mecanică se execută cu ajutorul a două tipuri de maşini, similar croirii 

materialelor textile, respectiv: 

• maşini cu funcţionare continuă: maşina de croit cu cuţit bandă şi maşina de tăiat cu cuţit 
vertical, care realizează croirea ori de câte ori materialul de croit vine în contact cu organele de 

lucru ale acestor maşini; 

• maşini cu funcţionare discontinuă: ştanţele şi ghilotinele care se folosesc la tăierea pieselor 
din piele, înlocuitori de piele, materiale textile, materiale de umplutură şi de întărire. 

Ştanţele sunt utilizate la tăierea pieselor cu contururi neregulate. Tăierea pieselor folosind 

ştanţele este cunoscută în practică sub denumirea de ştanţare şi se realizează cu ajutorul cuţitelor 

de ştanţă care au forma şi dimensiunile corespunzătoare pieselor. 

Prin ştanţare, dintr-o singură acţionare se taie întregul contur. 

Cuţitele de ştanţă se confecţionează din bandă de oţel profilată având o formă închisă prin 

sudură, identică cu conturul piesei care se decupează. Aceste cuţite sunt de două tipuri: pentru 

ştanţarea materialelor flexibile şi pentru ştanţarea detaliilor rigide. 

Ştanţarea se poate realiza şi mecanic cu ajutorul maşinilor de ştanţat. Un exemplu în acest 

sens este ştanţa cu braţ rabatabil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.5 Cuţite de ştanţă Fig.5 Ştanţă cu braţ rabatabil 

 
Ghilotinele sunt asemănătoare din punct de vedere al principiului de funcţionare cu 

ştanţele. Funcţionează prin presare şi se utilizează pentru decuparea pielii pentru curele de 

transmisie şi harnaşamente, a cartoanelor pentru articole de marochinărie etc. Piesele decupate 

prezintă un contur drept. Organul de lucru al acestor maşini de tăiat este sub forma unei lame care 

efectuează o mişcare de translaţie rectilinie oscilatorie. 
 

De reţinut! 

Maşinile de croit cu funcţionare continuă se folosesc la tăierea pieselor din materiale 

textile aşezate în straturi (stive). 

Maşinile de croit cu funcţionare discontinuă se folosesc la tăierea pieselor din piele, 

înlocuitori de piele, materiale textile, materiale de umplutură şi de întărire. 
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15.PRELUCRAREA PIESELOR   
 

În vederea confecţionării articolelor din piele, piesele componente ale articolelor vor fi 

supuse unor operaţii de prelucrare care urmăresc corectarea unor caracteristici ale materialelor, 

pentru a uşura îmbinarea, întărirea pieselor şi pentru a înfrumuseţa produsele. Aceste operaţii sunt: 

egalizarea, marcarea, subţierea marginilor, însemnarea, perforarea, îndoirea marginilor şi întărirea 

pieselor (detaliilor). 

Egalizarea 
Este o operaţie de prelucrare prin tăiere care are scopul de a uniformiza grosimea pieselor 

pe toată suprafaţa lor şi aducerea acestora la grosimea indicată de documentaţia tehnică. Grosimea 

diferă de la sortiment la sortiment şi de la piesă la piesă. 

 

 

 
Fig. 6. Egalizarea pieselor Fig.7. Realizarea subţierii cu maşina de subţiat 

 
Pentru  realizarea  în  condiţii  de  calitate  a  egalizării  pieselor  se  impune  respectarea 

următoarelor condiţii de calitate: 

- grosimea piesei egalizate să fie uniformă şi conformă cu documentaţia tehnică; 

- piesa să nu prezinte ondulaţii; 

- piesa să nu prezinte tăieturi. 

Marcarea pieselor 
Marcarea  are  ca  scop  imprimarea  unor  cifre  sau  a  unor  semne  pe  piesele  respective. 

Această  operaţie  se  execută  pentru  a  realiza  o  sortare  şi  asamblare  corectă,  pentru  a  respecta 

odinea de lansare precum şi pentru a identifica piesele pe parcursul procesului tehnologic. 

Marcarea se poate executa: 

a. prin ştanţare; se execută odată cu operaţia de croire a detaliilor. Tăişul cuţitului de 

ştanţă este crestat, pe o porţiune mică, cu un semn, ce indică numărul de mărime. Semnele se fac 

în porţiuni mai puţin vizibile (în zona rezervei de tragere a detaliilor). 

b. prin ştampilare; se execută manual sau mecanic, cu ajutorul maşinii de ştampilat. 

Ştampilarea se va face pe marginea rezervei de tragere, la piesele de feţe, şi pe porţiuni 

vizibile, la piesele de căptuşeală. 

Subţierea marginilor 
Subţierea  marginii  pieselor  are  drept  scop  reducerea  grosimii  materialelor,  pe  porţiuni 

limitate, pentru a nu produce îngroşări ale pieselor în zona de suprapunere sau îndoire a marginii 

lor. În acest fel, piesele sunt pregătite pentru o serie de prelucrări ulterioare ale marginilor vizibile 

în produsul finit (îndoire, vopsire, dantelare etc.) sau în vederea îmbinării (la suprapunere se evită 

apariţia îngroşărilor). 

Subţierea marginilor se execută manual, folosind un cuţit special sau mecanic, cu ajutorul 

maşinilor de subţiat. 

Însemnarea este operaţia care presupune trasarea unor semne vizibile pe piese cu scopul: 

• realizării îmbinării corecte a pieselor; 

• executării cusăturilor decorative, a perforaţiilor decorative; 
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• fixarea unor accesorii decorative sau accesoriilor pentru închidere. 

Operaţia se execută manual folosind tipare de însemnat, creion, vârf metalic sau mecanic, 

odată cu ştanţarea. De regulă, semnele realizate la însemnarea manuală sunt sub formă de linii, iar 

cele realizate la însemnarea mecanică sunt sub forma de puncte, fiind obţinute prin înţepare. 

Perforarea 

Scopul operaţiei de perforare este de a înfrumuseţa produsele, de a îmbunătăţi proprietăţile 

igienice  ale  încălţămintei  şi  de  a  înlesni  fixarea  unor  accesorii  metalice  pentru  închiderea 

produsului sau cu rol decorativ. 

Perforaţiile ornamentale pot fi dispuse fie pe marginea pieselor, fie pe o suprafaţă mai 

mare şi au diferite forme geometrice. Operaţia se poate executa manual sau mecanic. 

Perforarea manuală se execută cu ajutorul preducelelor şi al ciocanului; preduceaua se 

aşează pe material în locul dorit (în dreptul semnelor anterior date) şi  cu  ciocanul  se  loveşte 

capătul mânerului de lemn, în care este fixată preduceaua. 

Perforarea  mecanică  se  execută  cu  ajutorul  maşinii  de  cusut,  înlocuindu-i  acul  cu 

preduceaua de perforat. (Fig. 8) 

După  modelul  încălţămintei  de  realizat,  în  locul  perforării  pot  fi  realizate  cusături 

decorative. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8. Maşina automată de cusut decor 

 
Îndoirea marginilor 

Operaţia se realizează cu scopul înfrumuseţării şi întăririi marginii detaliilor (pieselor) de 
feţe. Piesele de feţe ale căror margini trebuie îndoite sunt în prealabil subţiate pentru acest scop. 

Îndoirea se execută manual sau mecanic. 

Pentru îndoirea manuală se folosesc tipare de îndoit, ciocan special pentru îndoire prevăzut 

cu vârf metalic, pensulă şi soluţii pentru lipit (adezivi). 

Dacă este cazul, pentru creşterea rezistenţei marginii, în interiorul îndoiturii se fixează un 

şiret de întărire. 

Tiparele utilizate pentru îndoit sunt din carton dur şi au forma pieselor de îndoit, fiind mai 

mici decât acestea cu porţiunea care se îndoaie. 

Îndoirea mecanică se realizează la maşini de îndoit care execută simultan fazele necesare 

îndoirii cu rapiditate remarcabilă şi în excepţionale condiţii calitative. 

Există mai multe tipuri de maşini de îndoit; cea mai utilizată este maşina de îndoit şi lipit 

şiret, cu ajutorul căreia se pot efectua mai multe operaţii: 

- ungerea cu adeziv (termociment) a marginilor de îndoit (acest adeziv în stare solidă sub 

formă de şnur devine lichid prin încălzire); 

- lipirea şiretului de întărire; 

- crestarea la curburi; 

- îndoirea şi ciocănirea marginii pieselor; 

- transportul detaliilor 
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Fig.9 -Maşina de îndoit marginea pieselor cu termociment  Fig.10- Realizarea îndoirii marginilor 

 
Întărirea pieselor 

Este o operaţie de prelucrare care se realizează cu scopul de a creşte rezistenţa produselor, de a 

împiedeca alungiri prea mari ale acestora, în timpul confecţionării şi purtării încălţămintei. 

Când feţele de piese au ţestul rar, întărirea acestora se va face cu ajutorul căptuşelilor de 

întărire, care sunt confecţionate din ţesături de bumbac. 

Întărirea se mai poate realiza prin aplicarea unor fâşii de întărire (din piele sau textile) care 

sunt fixate în părţile laterale ale căputei. 

Căptuşeala de întărire se aplică pe dosul pieselor de întărit, astfel încât  să corespundă 

dimensional şi să se asigure prinderea căptuşelii în cusăturile de îmbinare sau decorative ale 

detaliilor.Căptuşelile sau fâşiile de întărire  se aplică prin lipire folosind soluţii de cauciuc. 

Fâşiile se lipesc pe marginile laterale ale căputelor, astfel încât să fie prinse între cusăturile 

vârfului şi ale căputei, pe care le vor depăşi cu aproximativ 5 mm. 

 
Fig.11 - Aplicarea pieselor de întărire pe feţe 

a. aplicarea căptuşelii intermediare pe căpută; b. aplicarea căptuşelii intermediare pe 

carâmbi; c. aplicarea fâşiilor la căputa întreagă 
 

 

16.ÎMBINAREA PIESELOR   
 
 

Detaliile flexibile prelucrate prin operaţiile descrise se supun îmbinării prin coasere sau lipire. 

Utilajele utilizate la îmbinarea detaliilor se împart în două mari grupe: 

1.Maşini de cusut universale. Pot fi folosite și în industria de confecţiilor din țesături, având, în 

general, construcţie şi mod de funcţionare asemãnãtoare. Se diferenţiază însã după modul de 

transport al materialului: maşini de cusut cu placuţă transportoare şi în maşini de cusut cu roată 

transportoare. În industria confecţiilor din piele şi înlocuitori se folosesc de obicei, maşinile cu 

roată transportoare. 
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2.Maşinile de cusut speciale folosite în industria de confecţii din piele şi înlocuitori sunt: maşini 

de cusut zig zag, maşini de cusut cu douã sau mai mult ace, similare ca funcţionare şi cunstrucţie 

cu cele folosite la confecţiile din ţesãturi şi tricoturi şi maşini de cusut cu braţ sau cu coloanã, 

maşini de tivit, etc. specifice industriei de confecţii din piele. 

Maşina de cusut specifică confecţionării produselor din piele și înlocuitori , maşină care 

utilizează cusătura tighel, este maşina simplă de cusut (fig.12). Este întrebuinţată la majoritatea 

operaţiilor din procesul confecţionării, datorită cusăturii clasice pe care o realizează. 
 

 

 
 

Fig.12. –Maşina simplă de cusut 

 
 
 

Caracteristici  tehnico-funcţionale 

- Maşina de cusut tighel simplu 

este acţionată de un motor electric 

cu P=0,4 KW, turaţia n=2800 

rot/min şi viteza de coasere de 

până la v=5500 împunsături /min. 
- Maşina funţionează cu 2 fire 

înfilate unul la la ac, iar al doilea la 

la suveică, realizând cusătura tighel 

simplu. 

- Părţile principale ale maşinii sunt : 

masa de lucru şi corpul maşinii. 

 

CUSATURA REALIZATA ESTE TIGHEL SIMPLU 
 
 

Are aspect identic şi 

dimensiuni egale pe ambele 

feţe ale materialului cusut 

 
Îmbinarea detaliilor 

se face prin puncte 

de coasere 

 
Distanţa dintre două 

puncte de coasere se 

numeşte pas de tighel 

(p) şi poate fi variabil ca 

lungime 

Cusătura tighel 

simplu 

 
| | 

 
 
 
 

 
Se foloseşte la 

operaţii de încheiat 

fixat şi brodat 

Se formează cu două fire de 

aţă care se depun pe ambele 

feţe ale materialului cusut 

 
Are o elasticitate 

redusă 

 
Punctele de legătură a firelor se 

formează pe mijlocul grosimii 

straturilor cusute 

Alte punte de legatura a firelor 

determina defecte de coasere 

b. tighel insirat pe fata 

c. tighel insirat pe dos 
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Fig.13 .Cusătura tighel 
 

Organele de lucru ale maşinii simple de cusut participă la formarea cusăturii tighel simplu. În 

timpul coaserii , vin în contact cu firele de aţă şi materialele cusute. Ele sunt: acul, conducătorul 

de fir, apucătorul, suveica, transportorul, picioruşul de presare. Au rol diferit în formarea cusăturii 

şi sunt prezentate în tabelul 

Tabelul nr. 10 Organele de lucru ale mașinii simple de cusut 

Organul de lucru Denumire Rol Mişcare Elemente 

componente 
 

 

 
 

 

 
 

Acul 

 
- de a 

transporta 

firul superior 

prin material 

şi de a forma 

bucla pentru 

împletire cu 

firul de la 

suveică 

 
-de ridicare 

coborâre în 

plan vertical 

 
1- butuc 

2 - tijă 

3 – vârf 

4 – orificiu  

5 – şanţ lung 

6 – şanţ scurt 

 

 
 
 

 

 
 

1 

  

 
 
 
 
 
 
 

Conducător de 

 
 
 
 
 
-conduce 

 
 
 
 
 

 
-complexă, de 

 
 
 
 
 

 
1 – orificiu firul de la ac 

şi îl forma cifrei conducător de fir 
fir tensionează opt 2- braţ debitor 

după ce a 
fost împletit 
cu firul de la 
suveică 

  

 
 
 

Transportor 

 
-transportă 

materialul în 

timpul 

coaserii 

 
-complexă de 

ridicare , 

înaintare, 

coborâre şi 

retragere 

 
1-cremalieră dinţată 

2 –suportul 

cremalierei 

 
 
 

 
2 
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suveică 

 
 
 
 

 
-alimentează 

masina cu 

firul inferior 

şi îl 

tensionează 

în vederea 

formării 

cusăturii 

 
 
 
 

 
nu are 

 

 
 

1-corp 

2.-locaş de 

stabilizare în 

carcasă 

3-suportul bobinei 

cu fir 

4-peniţă de 

tensionare 

5- portiţă de 

asigurare în carcasă 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

apucător 

 
 
 
 

 
- prinde 

bucla 

formată de 

ac şi o 

împleteşte cu 

firul de la 

suveică 

 
 
 
 
 

 
-de rotaţie de 

la muncitor 

spre spatele 

maşinii 

 
 
 
 
 

 
1-corp 

2- cioc de prindere 

3- ax suport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Picioruş de 

presare 

 
 
 
 

 
-Presează 

materialul pe 

transportor 

în vederea 

realizării 

transportului 

 

 
 
 

-Nu are 

mişcare; este 

acţionat în sus 

şi în jos 

pentru 

introducerea 

materialului 

 
 
 
 

 
1. talpă 

2. suport 

3. orificiu 

4. locaş de 

montare 
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Mașina de cusut în zigzag 

 
Maşina de cusut în zigzag face parte din categoria maşinilor simple, deoarece formează o cusătură 

din două fire, având ca element de coasere punctul de tighel. (Fig.13) 
 
 

Caracteristici  tehnico-funcţionale 

Maşina este acţionată de un motor 

electric cu putere P = 0,3 kw, turaţia  

n = 1450 rot/min. şi viteza de coasere 

v = 2000 împunsături / min. 

Pasul cusăturii are lungimea 

maximă p1  = 5 mm, iar lăţimea p2 = 6 mm 

cu posibilităţi de reglare şi modificare a 

cusăturii. Pentru aceasta, maşina este 

prevăzută cu 16 came de schimb pentru 

mişcarea acului, care permite realizarea 

coaserii în zigzag sau realizarea unei 

cusături la broderie. 
 
 
 

 

Formarea cusăturii zigzag 

Fig.13. –Maşina de cusut zig – zag 

 

Cusătura zigzag (fig.14) se formează la fel ca tighelul simplu, cu deosebirea că firele 1 şi 2 

se depun oblic faţă de direcţia de coasere. Punctele de legătură 3 se formează succesiv pe 

materialul 4. Dacă lăţimea pasului p2 = 0,5 – 1,5 mm se obţine un micro – zigzag, iar dacă p2 = 0 

cusătura zigzag se transformă în cusătură tighel simplu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.14.Reprezentarea cusături tighel în zigzag 

Maşina de cusut în zigzag este folosită la operaţii de îmbinare a detaliilor, la efectuarea cusăturilor 

de garnitură pentru ornamentarea produselor. Fig.15 
 

 

Fig.15.Cusătura tighel în zigzag 
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Organele de lucru 

 
Se aseamănă cu cele folosite la maşina de cusut tighel simplu atât ca formă cât şi ca mod 

de funcţionare cu excepţia acului care pe lângă mişcarea de ridicare – coborâre, efectuează şi 

mişcare laterală în zigzag 
 

 
 

Masina de cusut tip coloana cu doua ace 
 

 
 

 
Fig.14. Masina de cusut tip coloana cu doua ace 

 
Maşina de cusut cu două ace se aseamănă cu maşina simplă. Se deosebeşte de aceasta prin: 

- nr. acelor - la această maşină sunt două ace 

- nr. firelor - la această maşină sunt 3 sau 4 fire 

- numărul garniturilor de suveică - la această maşină sunt una sau două garnituri 

Maşina cu două ace este construită în două variante: 

- o variantă cu 2 ace şi 2 garnituri, funcţionând cu 4 fire înfilate, 2 la ace şi 2 la suveică 

- o variantă are 2 ace şi 1 garnitură, funcţionând cu 3 fire înfilate 2 la ace şi 1 la suveică 

 
Maşina cu două ace şi două garnituri 

Realizează o cusătură tighel dublu cu aspect identic pe faţa şi spatele materialului cusut. 

Cele  2 cusături tighel se  execută în acelaşi timp şi sunt paralele.  Distanţa  dintre  cusături este 

variabilă 4 ÷ 25 mm. 

Maşina este utilizată la: 

- operaţii de asamblat detalii 

- la coaserea refileţilor buzunarelor 

- la tighelirea dublă a marginilor produselor 

 
La cusãturi cu mai multe tigheluri, între acestea se lasã o distanţã de 1mm; între primul tighel şi 

margine se lasã de asemenea, o distanţã de 1mm. Distanţa între împunsãturi (pasul cusãturii) este 

diferitã, astfel încât pe un centimetru de lungime se pot afla 4-10 paşi, în funcţie de grosimea pielii 

şi a aţei, precum şi de felul cusãturii. 



64  

CONDIȚII DE CALITATE 

 
În timpul operațiilor de coasere la mașinile simple de cusut, se produc accidente sau anumite 

dereglări în funcționare. Atât accidentele cît și dereglările se produc datorită unor mînuiri greșite 

ale personalului operator, sau defectării utilajului. Cele mai importante dereglări și intervenții 

accidentale,  cauzele și modul de remediere sunt prezentate în tabelul 11. 

 
Tabelul nr. 11 

Dereglări și intervenții Cauze care le produc Modul de remediere 

1.Ruperea acului 1.montare necorespunzatoare; ac 

stramb sau uzat; ac prea subtire 

fata de material:material prea 

gros si dur; 

1.corectarea pozitiei acului;se 

inlocuieste acul; se trage de 

material mai moderat. 

2.Ruperea firului superior 2.fir cu neregularitati de 

torsiune; fir prea gros fata de ac; 

fir blocat de masina; fir 

necorespunzator ca finete; 

orificiul placutei are asperitati. 

2 se pune un fir torsionat; se 

inlocuieste firul; deblocarea 

firului; reconditionarea 

placutei 

3.Ruperea firului inferior 3.fir supratensionat; penita 

suveicii are asperitati; bobina 

supraincarcata 

3.detensionarea firului; 

reconditionarea penitei; des 

slabirea firului de la ac’ 

curatirea suveicii sub penita 

4.Înşirarea cusăturii pe faţă 4.firul de la bobina este slab; 

firul superior prea strans; noduri 

blocate de penita 

4.strangerea penitei de la 
suveica; 

5.Înşirarea cusăturii pe dos 5.firul acului prea slab; firul 
acului blocat; firul bobinei prea 

strans 

5.tensionarea firului acului; 
slabirea firului de la suveica; 

deblocarea firului de la ac. 

6.Flotări neregulate ale 
tighelului 

6.acul nu formeaza bucla corect; 

apucator sau ac  montate 

necorespunzator; apucator cu 

varful uzat. 

6.verificarea pozitiei acului; 

reglarea cursei apucatorului si 

acului; reconditionarea 

apucatorului. 

7.Perforarea materialului de 
către ac 

7.ac cu varful  uzat sau prea 
gros;pasul prea mic 

7.ascutirea sau inlocuirea 

acului;reglarea pasului de 

cusatura . 

8.Încreţirea materialului la 

coasere 
8.firele supratensionate; 

transportor uzat, pasul prea mare 
8.detensionarea firelor; 

reconditionarea 

transportorului; reglarea 

pasului de cusatura. 

9.Maşina are mers greoi 9.masina nelubrefiata;cureaua de 

transmisie prea lunga sau prea 

stransa 

9.lubrefierea masinii; 

intanderea sau slabirea curelei 

de la roti;demontarea 

apucatorului si curatirea 

garniturilor 
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Executa îmbinarea prin lipire 

 
Detaliile ansamblului superior se execută fie ca îmbinare provizorie urmată de îmbinarea 

prin coasere fie ca îmbinare definitivã. Îmbinarea se face cu anumiţi adezivi: soluţie de cauciuc 

natural, latex de cauciuc şi termoadeziv. 

- Soluţia de cauciuc natura are o concntraţie de 13-16% cauciuc natural în benzinã şi un adaos 

de colofoniu. Se foloseşte pentru aceleaşi operaţii ca şi papul cizmãresc, precum şi la îmbinarea 

marginilor subţiate. Dupã depunerea manualã a soluţiei trebuie sã se aştepte puţin pentru 

evaporarea solventului (benzinã). 

- Latexul de cauciuc este laptele de cauciuc natural adus la concentraţie 40-60%. La 

depunerea pe piele, apa din latex se separã de cauciuc, pelicula formându-se  foarte  repede. 

Aceasta permite sã fie folosit cu bune rezultate la lipirea detaliilor ansamblului superior 

- Termo adezivii sunt adezivi care se topesc la cald şi lipesc în stare topită; dupã întãrire dau o 

lipire rezistentã. Se folosesc la îndoirea marginilor subţiri, în care caz adezivul aflat iniţial sub 

forma unui şnur sau granule este alimentat continuu de către maşina care-l topeşte şi îl depune 

odata cu şiretul de întărire în îndoitura marginii subţiate. 

 
Operaţii şi faze tehnologice: 

 
1. croirea detaliilor de piele în formă de romb; se utilizează deşeuri de piele şi înlocuitori; 

2. lipirea detaliilor de piele pe o suprafaţă de pânză (fig. a, b); 
 

 
 

a. 

b. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.. – Lipirea detaliilor (pieselor) de piele 

 

 
3. realizarea cusăturii zig – zag pe liniile de îmbinare a detaliilor (romburilor); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.– Îmbinarea detaliilor cu cusătură zig – zag 
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