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FIȘĂ DE SINTEZĂ 

 

Clasificarea firelor 

 

1.Definiţie:  

Firele sunt produse textile obţinute din una sau mai multe înşiruiri de fibre consolidate prin torsionare sau prin 

alte procedee. 

2.Clasificarea firelor 
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3. Proprietățile firelor 
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RELAȚII DE CALCUL PENTRU PROPRIETĂȚILE 

FIRELOR 
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DEFINIREA ȘI CLASIFICAREA ȚESĂTURILOR 
 

 

1.Definiţie:  

Țesăturile sunt produse textile obţinute prin prin încrucișarea în unghi drept a firelor de 

urzeală cu cele de bătătură, după o regulă dată de desenul legăturii. 

2.Clasificarea țesăturilor 
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DEFINIREA ȘI CLASIFICAREA TRICOTURILOR 

 
1.Definiţie:  

Tricoturile sunt 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. 
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2.Clasificarea tricoturilor:                                   

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 structură 

 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 medicale implantabile 

( proteze vasculare, valve cardiace, 

tendoane bandaje, pansamente,etc 

3. Proprietățile țesăturilor și tricoturilor 
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