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The paper deals with stretching force of the needle's thread in sewing industries. The stretching force 
of the needle's thread is one of the main factors determining the quality and performance of the sewing 
process. This factor depends on a number of technological parameters. 

ABSTRACT 

The wide variety of textile materials and the emergence of more and more new ones requires 
continuous experimentation to determine the nature of the stretching force of the needle's thread for 
textile materials of different structure. For example, a tissue - a multilayer weave type "double cloth" 
have become more and more used in the sewing industry in recent years and this motivates the present 
study.

The aim of this paper is to investigate the nature of the stretching force of the needle's thread when 
working with a tissue - a multilayer weave type "double cloth".
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Днес Messe Frankfurt е "нервният център" на 
града, термин, който се отнася до положително-
то му социално-икономическо въздействие. 
Търговските панаири винаги пораждат допъл-
нителни приходи за Франкфурт и околния 
регион - било то за хотели или ресторанти, фир-
ми за строителство на щандове или таксита. 

РЕЗЮМЕ
Разработването на технологии за прилагане на дендримерите при производството на 

антимикробни текстилни материали е ново актуално направление с голям многомилиарден 
пазар. Дендримерната архитектура включва голям брой функционални групи, което позволява 

Фигура 1 Методи за синтез на дендримери
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1. Въведение
Предмет на настоящата работа е изследва-

нето и анализирането на силата на опън на 
игления конец при динамични условия на 
работа в шевната промишленост. Силата на 
опън на игления конец е един от основните фак-
тори, определящи качеството и производител-
ността при бодообразуването. Този фактор 
зависи от редица технологични параметри. 
Влиянието на някои от тези технологични 
параметри върху силата на опън на игления 
конец е изследвано и онагледено в редица 
научни статии. Например, предмет на научна 
трактовка е било влиянието на площната маса 
на обработваните текстилни материали [4] 
върху силата на опън на игления конец; влия-
нието на броя обработвани катове [3,4]; влия-
нието на използваните технически приспособ-
ления [6] и други. Провеждани са изследвания 
на характера на изменение на силата на опън на 
игления конец при статични [5] и динамични 
[3,4,6] условия на работа, както и при работа с 
различни по състав и структура текстилни ма-
териали - за вълнени текстилни материали [4], 
за памучни и памучен тип текстилни материали 
[3,6] и други. Всяко от гореизброените изслед-
вания, обаче е осъществявано за еднослойно 
тъкани площни текстилни материали. Голямото 
разнообразие от текстилни материали и поява-
та на все повече нови такива в съвременната 
шевна индустрия изисква непрекъснато експе-
риментиране, за да се определи характера на 
изменение и максималната стойност на силата 

Целта на настоящата работа е да се изследва 
характера на изменение и максималната стой-
ност на силата на опън на игления конец при 
работа с многослойна тъкан - тип "двоен плат" 
в реални производствени условия.

О ри технологичното тчитайки факта, че п
изработване на шевни изделия в реалното про-
изводство едни от най-често използваните 
видове шевове са аналози на наложен съедини-
телен шев /изходна операция/, съединителен 
наложен с двустранно залегнати краища, 
съединителен наложен с едностранно залегна-
ти краища и подгъвен вид шев, са проведени 
два експеримента: І експеримент - с два ката 
съединявани текстилни материали /ТМ/ - на-
ложен съединителен шев /изходна операция/, 
даден на Фигура 1.а); наложен съединителен с 
двустранно залегнати краища - укрепени, да-
ден на Фигура 1.б); краен подгъвен с еднократ-
но подгънат край - Фигура 1.в); ІІ експеримент - 
с три ката зашивани ТМ - наложени съедини-
телни шевове с едностранно залегнати краища 
- укрепени, дадени на Фигура 2. а); краен, 
подгъвен с двойно подгънат край, даден на 
Фигура 2. б).

2. Експериментална част

на опън на игления конец за текстилни мате-
риали с различна структура. Например, през 
последните години особено актуални са много-
слойните тъкани, тип "двоен плат". Те намират 
все по-широко приложение в шевната инду-
стрия и това мотивира настоящото изследване.

 

Фигура 1 Полагане на ТМ при реализиране на І експеримент

а) б) в)

а) б)

Фигура 2 Полагане на ТМ при реализиране на IІ експеримент
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Останалите условия за реализиране на про-
цеса бодообразуване при провеждане на експе-
риментите са:

♦ измерванията за всеки експеримент са 
осъществени при динамични условия;

♦ машина за бодов ред от подклас 301 - JUKI 
(Япония);

♦ стъпка на бодовия ред - Т = 3 mm;
♦ избор на шевна игла - БДС препоръчва [1] 

при съединяване на ТМ с еднакъв състав и 
структурни характеристики, за двуслоен пакет 
да се използват определени дебелини на иглите, 
а за три - и многослоен пакет, съответно по де-
бели игли. Следователно, за І експеримент е 
избрана шевна игла № 75; за ІІ  експеримент е 
избрана шевна игла № 85;

♦ за всеки експеримент конецоопъвачът 
предварително се настройва, така че преплита-
нето на горен и долен конец да става по средата 
на съединяваните ТМ;

Създаденият софтуер за измервателната 
система осигурява възможност за настройка на 
интервал от време, през който да се записват 
измерените стойности на силата на опън на 
игления конец. За провеждане на настоящите 
експерименти системата е настроена да отчита 
данните за силата на опън през 10 милисекунди 
/ms/.

Измервателната система е калибрована та-
ка, че да отчита резултатите от измерването на 
силата на опън в грам-сила [gf]. Това налага 
допълнителното превръщане на резултатите от 
изследванията, както следва:

♦ Изследвания текстилен материал е тъкан 
двоен плат за зимен спорт, лов и туризъм, 
"Hunter'12", производство на  "E. Miroglio" SA - 
Sliven. Площния текстилен материал е тъкан с 
многослойна сплитка тип "двоен плат". Тази 
сплитка се състои от 2 кепъра - четири спли-
тъчен кепър за лицевия плат и три сплитъчен 
кепър за опъковия плат. Лицевият плат е 
изграден от 100% памучни влакна, а опъковият 
от 100% вълнени влакна. Междинният слой е от 
химични коприни - полиамидна и вискозна 
[10,11].

-31 gf  =  9,80665.10  N  =  0,98 cN.

Силата на опън на игления конец се отчита 
със специална компютърноинтегрирана измер-
вателна система [2].    

3. Резултати от проведените изследвания 
Характерът на изменение на силата на опън 

на игления конец във времето е даден на Фигу-
ра 3 /резултати от проведените изследвания/, 
като е направена репрезентативна извадка на 
записаните стойности от измервателната 
система на силата на опън на игления конец за 
1,0 секунда.

Фигура 3 Характер на изменение
на силата на опън на игления конец във времето

За всеки експеримент са проведени по две 
повторни наблюдения. Направена е проверка 
на хипотезата за възпроизводимост на процеса 
по Кохрен съответно за І и ІІ експеримент. За 
всеки от проведените експерименти е устано-
вено, че G  < G , следователно, дисперсиите R T

вътре в групите (на повторните наблюдения) не 
се различават статистически помежду си, при 
избраното ниво на значимост (r = 0,05), което 
доказва хипотезата, че процесът е възпроиз-
водим [1,7,8,9].

► за ІІ експеримент - максималната сила на 
опън на игления конец е 135,7 cN.

4.   Изводи
От предварително направения анализ на 

характера на разпределение на опъването при 
статични условия [5] , следва, че максималната 

► за І експеримент - максималната сила на 
опън на игления конец е 127,5 cN;

От сравнението на стойностите на силата на 
опън на игления конец при зашиване съответно 
на два и три броя ката ТМ са получени следните 
резултати за максималното опъване:
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Проведените експерименти, резултатите от 
тях и анализирането им могат да служат като 
средство за онагледяване на метода и принци-

► -Установено е влиянието на броя зашива
ни катове върху характера на изменение и мак-
сималната стойност на силата на опън на 
игления конец за изследвания вид текстилни 
материали.

В резултат на направените изследвания и 
анализи, за настоящата работа може да се 
обобщи:

► Измерена е силата на опън на игления 
конец при динамични условия на работа и 
зашиване на тъкан двоен плат Hunter'12 , " "
производство на  E.Miroglio  SA  Sliven с " " -
многослойна сплитка, която се състои от 2 
кепъра  четири сплитъчен кепър за лицевия -
плат и три сплитъчен кепър за опъковия плат, 
като лицевия плат е изграден от 100% памучни 
влакна, опъковия от 100% вълнени влакна, а 
междинният слой е от химични коприни  -
полиамидна и вискозна.

5. Заключение

сила на опън се получава приблизително при 
крайно горно положение на конецоопъвача.

► Установена е възпроизводимостта на 
процесите за всеки от проведените експери-
менти.

►  Получените резултати имат приложно-
научен характер и могат да се използват както 
при вземане на бързи и точни решения в 
отговор на конкретни технологични проблеми, 
така и с образователна цел.

В съвременните шевни фирми максимал-
ната сила на опъването на горния конец се 
регулира ръчно от дисковата спирачка, въз 
основа на опита и усета на оператора на маши-
ната или технолога. Това създава условия за 
влияние на субективния фактор върху качест-
вото и производителността при шиене. 

Ето защо, провеждането на настоящите из-
следвания за прецизиране на характера и 
големината на силата на опън на горния конец 
при конкретните технологични параметри, а 
именно вида на обработвания ТМ, е от съще-
ствено значение за предварителното прецизно 
настройване на шевните машини.

пите на работа при реализиране на предвари-
телни експерименти с цел високоточно наст-
ройване на конецоопъвача на шевните машини 
при различни технологични параметри, което е 
от съществено значение, особено за серийното 
производство.
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