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ABSTRACT 
Messe Frankfurt (literally "Frankfurt Trade Fair") is the world's largest trade fair, congress and 

event organiser with its own exhibition grounds. The organisation has 2,500 employees at some 30 
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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. 

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 
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Ключови думи: статични и динамични коефициенти на триене, тъкани от естествена 
коприна, заключителни обработки

РЕЗЮМЕ
Изследването е проведено с 4 тъкани от естествена коприна, имащи различна структура: 

сплитки, гъстини и линейни плътности на основните и вътъчните нишки.
Измерени са следните характеристики на тъканите "на сурово“ и "на готово“: площна 

маса; гъстини на основните и вътъчните нишки; статични и динамични коефициенти на 
триене.

Коефициентите на триене са измерени с помощта на m-метър MXD-02 на Labthink, Китай, 
съгласно БДС EN ISO 8295: 2006. Те са определени при различна сила на натиск: 200, 300 и 400 g и 
в различни посоки: основни-основни и основни-вътъчни нишки.

Изчислени са процентите на промяна в изследваните характеристики.
Резултатите са представени в таблична и графична форма.
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Изследването на коефициентите на триене 
на тъканите е свързано както решаване на  
технологични проблеми като накатаване, 
рязане и последващо разделяне, опаковане и 
съхранение, така и с напълно потребителски 
изисквания като плъзгане по тялото, драпи-
руемост и др.

При копринените тъкани, които поради 
финеса на нишките се характеризират с ниска 
площна маса, проблемите с технологичността 
при преработка стават още по-актуални. 

Други характеристики, които влияят на 
статичните и динамичните коефициенти на 
триене, са строежът и съставът на нишката. 
Естествената копринена нишка (греж) е съста-
вена главно от два протеина - фиброин (около 
70-80%) и серицин (20-30%).

Фиброиновите нишки, отделяни от двете 
копринени жлези на Bombyx mori (Фигура 1), 
са гладки и меки и образуват структурен център 
на коприната. Серицинът е покритие с аморфна 
структура, слепващ двете нишки, който прида-
ва твърдост на суровата нишка (Фигура 2).

ВЪВЕДЕНИЕ

Фигура 1 Формиране на копринената нишка [1]

Keywords: static and dynamic coefficients of friction, fabrics from natural silk, finishing

The following fabric characteristics before and after finishing were measured: mass per square area; 
densities of the warp and weft threads; static coefficients of friction; dynamic coefficients of friction. 

The study was performed on 4 fabrics of different structure: weaves, densities of the warp and weft 
threads in fabric and linear densities of the threads.

ABSTRACT

The friction coefficients were measured using the -meter MXD-02 of Labthink, China, according to 
BDS EN ISO 8295:2006. They are determined at different levels of pressure: 200, 300 and 400 g and in 
different directions: warp-warp threads and warp-weft threads. The percentages of change in the studied 
characteristics were calculated.

Results are presented in tabular and graphical form.
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Таблица 1
Характеристики на изследваните тъкани 

от естествена коприна

* Поради трудоемкостта и неточността на 
изпитването, линейните плътности на нишките в 
готовите тъкани не са определяни. За оценка на 
степента на изваряване и свиваемостта на тъканите 
е използвана загубата на площна маса и промяната 
в гъстините на нишките.

Артикул Ïëîùíà 
ìàñà,

2
g/m

Ãúñòèíà,
í./dm

Ëèíåéíà
ïëúòíîñò, dtex

îñíîâà îñíîâàâúòúê âúòúê

Бойка суров

Вероника готов

Бойка готов

Гергана суров

Гергана готов

Вероника суров

Неда суров

Неда готов

94

76

100

80
197

170

165

140

31

N/A*

31

N/A

31

N/A

31

N/A

31х3

N/A

31х2/89

N/A
62,5 tex
(буретна
прежда)

N/A
62,5 tex
(ЕК/ВИ 

50/50
буретна
 прежда)

N/A

1440

1660

1460

1550
2000

2060

973

980

340

350

170/170

175/175
196

200
192

195

а) Бойка б) Гергана

Фигура 3 Структура на изследваните тъкани

в) Вероника г) Неда

Поради твърдостта на нишката обикновено 
тъкането се извършва с нишки от сурова 
коприна. След тъкане платът преминава през 
серия от заключителни обработки, основната 
от които е изваряването, чиято цел е отстраня-
ването на серицина - частично или напълно. 
Други обработки, на които тъканите от естест-
вена коприна могат да бъдат подложени, са [1]:

• багрене или печатане - за получаване на 
желан цвят или десен.

•  утежняване - за компенсиране на загубата  
на маса от изваряването, придаване на 
блясък, подобряване на опипа и драпируе-
мостта на изделието;

• избелване - за получаване на чисто бял 
цвят и ясни тонове при багрене;

Фигура 2 Строеж на копринената нишка [2]

Целта на настоящата работа е да се оцени 
ефекта от заключителните обработки върху 
статичните и динамичните коефициенти на 
триене на тъканите от естествена коприна.

За изследването са използвани 4 тъкани от 
естествена коприна, производство на фирма 
"Свила" АД, Хасково, чиито структури "на 
готово" са показани на Фигура 3.

• площна маса;

В резултат на обработките настъпват 
промени в структурата и състава на нишките, 
поради което се очаква промяна в стойностите 
на коефициентите на триене на готовите тъкани 
спрямо тези на суровите.

вътъчните нишки;

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ

Определени са следните характеристики на 
тъканите преди и след обработка, обобщени в 
Таблица 1:

• линейни плътности на основните и на

• гъстини на основните и вътъчните нишки.

Заключителните обработки включват изва-
ряване и багрене.
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Фигура 5 Изменение на силата на триене във времето

Фигура 4 Общ вид на уреда MXD-02
1. Силоизмерителен сензор; 2. Подвижна плоча; 3. Капак; 4. Плъзгащо се блокче; 5. Притискаща клема;

6. Направляваща релса; 7. Контролен панел; 8. LCD дисплей; 9. Микропринтер

Резултатите в Таблица 1 ясно показват, че 
след изваряване масовите и структурни харак-
теристики на изследваните тъкани значително 
се променят. Установена е свиваемост и в двете 
посоки - по направление на основните и на 
вътъчните нишки, като тя е значително по-
голяма в основна посока (6,3%) спрямо вътъчна 
(2,4%).

Независимо, че се наблюдава свиваемост, 
която би трябвало за доведе до повишаване на 
площната маса, налице е загуба на маса. Площ-
ната маса на изследваните тъкани намалява с 14 

Статичният коефициент е определен от 
силата, отчетена в 16-тата секунда от началото 
на теста, тъй като в този момент металната 
нишка, свързваща силоизмерителя и блокчето, 
се изправя и започва плъзгане на блокчето.

Динамичният коефициент е определен от 
средната стойност на измерените триещи сили 
след 16-тата секунда (Фигура 5).

до 20%, което означава, че фактическата загуба 
на маса в резултат на отстранения серицин е 
още малко по-голяма. По-ниски са загубите на 
маса за артикулите Вероника и Неда (14 ÷ 15%), 
тъй като вътъчните има нишки са изработени 
не от копринена нишка, а от прежда от отпадъч-
ни копринени влакна.

За определяне на коефициентите на триене 
е използван уреда MXD-02 на фирма Labthink, 
Китай (Фигура 4).

Изследванията са проведени съгласно БДС 
EN ISO 8295:2006. Триенето е извършено 
тъкан в тъкан, блокчето е с маса 200 g, а скоро-
стта на плъзгане - 100 mm/min.

За определяне влиянието на силата на 
натиск върху коефициентите на триене върху 
блокчето са поставяни допълнителни тежести. 
Извършени са измервания при натиск от 200 g, 
300 g и 400 g.

ABSTRACT 
Messe Frankfurt (literally "Frankfurt Trade Fair") is the world's largest trade fair, congress and 

event organiser with its own exhibition grounds. The organisation has 2,500 employees at some 30 

КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
НА ТЪРГОВСКИЯ ПАНАИР ВЪВ ФРАНКФУРТ

Ивелин РАХНЕВ
главен редактор

e-mail: tok.chair@fnts.bg

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. 

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 

РЕЗЮМЕ

Фигура 1 Методи за синтез на дендримери

ЛИТЕРАТУРА

[2] https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% 
D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE 

[1] Български тълковен речник, изд. "Наука 
и изкуство", С., 2012.

REFERENCES

Figure 1 Combed yarn process

R =
L

N.Tt
510 (4)RS



187

БРОЙ 6/2019

за артикул Бойка
Фигура 6 Статичен коефициент на триене

за артикул Бойка
Фигура 7 Динамичен коефициент на триене

Статични и динамични коефициенти на триене преди и след обработка
Таблица 2

200

300

400

200

300

400

200

300

400

200

300

400

200

300

400

200

300

400

200

300

400

200

300

400

Бойка суров

Бойка готов

Гергана суров

Гергана готов

Вероника суров

Вероника готов

Неда суров

Неда готов

0,302

0,279

0,281

0,333

0,300

0,291

0,274

0,241

0,247

0,453

0,425

0,419

0,719

0,631

0,543

1,148

0,959

0,820

0,784

0,715

0,652

1,054

0,767

0,621

0,301

0,334

0,303

0,410

0,391

0,380

0,316

0,291

0,280

0,650

0,486

0,442

0,839

0,804

0,709

1,190

0,991

0,871

0,827

0,660

0,657

1,167

0,956

0,784

0,237

0,236

0,236

0,292

0,275

0,265

0,210

0,207

0,209

0,494

0,393

0,387

0,634

0,529

0,488

0,904

0,789

0,694

0,666

0,593

0,552

0,991

0,737

0,640

0,276

0,272

0,265

0,360

0,347

0,337

0,228

0,233

0,224

0,395

0,415

0,387

0,740

0,651

0,592

0,928

0,807

0,734

0,676

0,563

0,554

0,993

0,856

0,725

Артикул
Натоварване

Статичен коефициент 

на триене

Динамичен коефициент 

на триене

g ОЛС-ОЛС* ОЛС-ВЛС** ОЛС-ОЛС ОЛС-ВЛС

Получените резултати са онагледени графично на Фигура 6 ё 13.

* ОЛС - основа лицева страна       ** ВЛС - вътък лицева страна

За всеки материал са извършени по три 
измервания в различни посоки: основни-
основни и основни-вътъчни нишки, като сред-

ните стойности са представени в Таблица 2. 
Триенето се извършва лицева с лицева страна.
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Фигура 10 Статичен коефициент на триене            
за артикул Вероника

Фигура 11 Динамичен коефициент
 на триене за артикул Вероника

Фигура 12 Статичен коефициент на триене
 за артикул Неда

Фигура 13 Динамичен коефициент на триене за 
артикул Неда

Фигура 8 Статичен коефициент на триене                
за артикул Гергана

Фигура 9 Динамичен коефициент на триене                        
за артикул Гергана
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Анализът на получените данни показва, че в 

резултат на заключителните обработки и главно на 
отстраняването на серицина при изваряване, 
коефициентите на триене съществено се увели-
чават. Този факт е най-силно изразен за артикулите 
Бойка и Гергана, за който и загубата на маса е най-
голяма (19 ÷ 20%), тъй като се изработени само от 
грежни нишки. При този артикул увеличаването на 
коефициента на триене за отделни направления и 
сили на натиск достига до 2 пъти. Повишаването на 
коефициентите на триене се дължи на факта, че 
серицинът действа като пластификатор и спомага за 
по-доброто плъзгане между повърхностите на 
тъканите. След отстраняването му контактът се 
осъществява главно между фиброиновите нишки, 
които са гладки и това обуславя формирането на по-
голяма контактна повърхност, по която се осъще-
ствява триенето.

Динамичните коефициенти на триене логи-чно 
са по-ниски от статичните [3, 4, 5], но степента, в 
която те нарастват след обработка, е съпоставима с 
тази при статичните за същия артикул. 

Влияние върху изменението на коефициента на 
триене има посоката на триене [6]. При триене на 
основни спрямо вътъчни нишки се отчитат по-
високи стойности на силите на триене средно с 12%, 
като най-големи са разликите за артикул Бойка 
(20%) и Гергана (16%), поради наличието на 
изразени структурни елементи.

Силно впечатление прави и измерването на 
някои доста високи стойности на коефициентите на 
триене (в определени случаи дори над единица) при 
тъканите с висока площна маса (Вероника и Неда). 
Това означава, че докато при по-фините тъкани 
триенето е по-близко до чистото триене, то при по-
дебелите тъкани, въздействие оказват и други 
фактори [7, 8, 9], включително способността за 
компресия.

Налице е и тенденция за намаляване на коефи-
циентите на триене с увеличаване на натиска, т.е. 
градиентът на нарастване на триещата сила е по-
малък от този на нарастване на нормалния натиск. 
Тази тенденция е по-силно изразена за тъканите с 
по-висока площна маса. Тъканите с ниска площна 
маса имат по-малка възможност за компресиране и 
промяна на контактната повърхност. Те имат 
поведение, по-близко до това на твърдо тяло. 
Обратно, по-дебелите тъкани имат възможност да 
се компресират повече при натиск, уплътняват се и 
това води до намаляване на коефициента на триене.
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на триене на тъкани от естествена коприна. 
Получени са нови данни за статичните и динамич-
ните коефициенти на триене на сурови и готови 
тъкани. Установено е, че след обработка тъканите 
губят над 17% от масата си, дължащо се на 
премахването на значителна част от серицина. 
Получените тъкани имат мекота, лъскавина и 
гладкост, като последната води до повишаване на 
контактната повърхност при триене на тъканите и 
на коефициентите на триене средно с 42%.

[4] Hermann D. B. Mathematical Characterization of 
Frictional Properties, A Thesis in Mathematics, 
Texas Tech University, 2003.

Влияние върху коефициентите на триене 
оказват също така натискът и посоката на триене. 
При триене в посока основни нишки от едната 
тъкан спрямо вътъчни нишки от другата се 
наблюдава повишаване на коефициентите на 
триене и този ефект се усилва при наличие на 
структурни ефекти. Поведението на текстилните 
площни материали при триене се различава от това 
на твърдите тела [6, 7, 8]. Причината е както 
наличието на ТСС по повърхността на нишките, 
така и различното деформационно поведение на 
полимерите, изграждащи текстилните материали.
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КОТЛЕНСКИТЕ КИЛИМИ
ЕЛЕМЕНТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Иванка Добрева-Драгостинова

KOTEL CARPETS
ELEMENT OF INTERIOR DESIGN TRAINING

Ivanka Dobreva-Dragostinova

РЕЗЮМЕ:
 Докладът представя "Магията на котленските килими“, като част от обучението по 

интериорен дизайн в Нов български университет. В учебния процес са застъпени теми, 

кореспондиращи с устойчивите принципи за запазване на местните традиции, занаяти, 

етническа, културна, религиозна идентичност и развитие на дизайна в този контекст. 

Пътуващ семинар, дава възможност на студентите да се потопят в автентичната 

атмосфера, да обогатят своите познания и култура, свързани с българската традиционна 

архитектура, бит и занаяти. Беседи, демонстрации и практически занимания разкриват 

магията на обработката на вълната, багренето, символиката, цветосъчетаването, 

композиционните принципи, техниките на тъкане. На базата на придобитите познания и 

умения студентите разработват проекти за възможности за приложение на котленските 

килими и характерни за тях мотиви в съвременния интериорен дизайн.

ABSTRACT:
The report presents “The magic of the Kotel carpets" as part of the interior design training at New 

Bulgarian University. The course covers topics that are consistent with the sustainable principles of 

preserving local traditions, crafts as well as ethnic, cultural and religious identity corresponding with 

design development in the same context. Traveling seminar gives the students the opportunity to immerse 

themselves in the authentic atmosphere and to enrich their knowledge and culture, related to Bulgarian 

traditional architecture, lifestyle and crafts. Disquisitions, demonstrations, and hands-on activities 

reveal the magic of wool threatening process, dyeing, symbolism, color combining, composition 

principles and weaving techniques. Using the acquired knowledge and skills, the students develop 

projects and discover the variety of possibilities for applying the Kotel carpets and their specific motifs in 

the contemporary interior design. 
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Именно за това смятам, че важна роля на 
учебния процес по интериорен дизайн е на 
студентите да се даде възможност да придобият 
впечатления и познания за традиционните за 

В областта на продуктовия и пространст-
вения дизайн за интериорна и екстериорна 
среда подобни търсения са все още рядкост и са 
насочени по-скоро към изделия с бутиков 
характер, към единични проекти, по-често в 
сферата на обслужването, които са с битова 
насоченост. Но като цяло заемки, свързани с 
българската традиционна култура,  в редки 
случаи присъстват непосредствено в ежедне-
вието на съвременния българин. Дизайнерите 
като че ли все още рядко намират потребност и 
мотивация да посегнат към националните 
традиции като източник на вдъхновение за 
своите проекти. 

Глобализацията и активните процеси на 
претопяване на културната, национална, 
регионална и др. идентичност, определят една 
нова посока в търсенията на специалистите, 
работещи в сферите на задоволяване на 
потребностите на хората. В редица  сфери вече 
ясно се откроява стремежът към запазване и 
популяризиране на местните традиции. Различ-
ни търговски вериги насочват развитието на 
асортимента си към предлагане на масовия 
потребител на характерни за различните 
националности  хранителни продукти и 
специалитети, разработени по традиционни 
рецепти и технологии, текстилни изделия, 
съобразени със съвременните функционални и 
естетически норми, но с декорация инспири-
рана от националната шевица, дизайн на 
опоковки с вложени специфични за региона 
мотиви и т.н. В България този подход е 
използван, но години наред е бил насочен по-
скоро към изделия със сувенирен или декора-
тивен характер. Едва в последните години и то 
до голяма степен благодарение на чужди 
компании, които включват такива практики в 
маркетинговата си стратегия, той намира по-
широко приложение и разпространение, 
насочва се към масовия потребител и задово-
лява ежедневни негови потребности. Очаквано 
интересът на хората към тези продукти е голям, 
а масовото производство позволява предлагане 
на разумни цени, правейки продуктите достъп-
ни за всички.

различни райони в България архитектура, бит, 
занаяти. Целенасоченото запознаване с тези 
наши културни ценности обогатява тяхната 
обща култура, помага им да осмислят дизайна и 
декоративно-приложните изкуства в България, 
тяхната специфика, предпоставките за 
развитието им.  Смятам, че в контекста на 
съвременните тенденции е важно да се 
разглеждат теми, кореспондиращи с устойчи-
вите принципи за запазване на местните 
традиции, занаяти, етническа, културна, 
религиозна идентичност и развитието на 
дизайна.

За реализиране на тази цел в различни 
курсове на Бакалавърска програма "Инте-
риорен дизайн“ и Магистърска програма 
"Пространствен дизайн“ включвам предста-
вяния, теми и дискусии, насочени към запозна-
ването с българското материално и нематери-
ално културно наследство. 

Целта на проекта беше студентите да 
обогатят своите познания и култура, свързани с 
българската традиционна архитектура, бит и 

Двудневните лекции и обучение по 
котленско килимарство се ръководеха от 
известната котленска майсторка Величка 
Ангелова - изтъкната килимотъкачка, автор на 
модели за килими, педагог, краевед и изсле-
довател на котленския килим, пазител на 
традициите, сладкодумен разказвач.

· посещение на музей "Кьорпеевата къща" - 
експозиция "Котленски възрожденски бит" 
с беседа, свързана с типичните за района 
архитектура и бит;

За да могат пълноценно да се потопят в 
атмосферата, студентите бяха настанени в 
запазена в автентичен вид котленска къща, 
паметник на културата, която е на 170 години и 
се намира в непосредствена близост до 
Галатанското училище. 

Така например, пролетта на 2018 г. беше 
осъществен "Пътуващ семинар" в гр. Котел. В 
рамките на семинара бяха проведени:

· посещение на музей "Пантеон на Георги 
Стойков Раковски“ - експозиция "Кот-
ленски възрожденци";
· посещение на музей "Галатанско учи-
лище“ - експозиция "Старокотленски 
килими и тъкани" с включени беседи и 
лекции демон-страции, уъркшоп.
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Особен интерес за младите дизайнери 
предизвика увлекателната беседа, разкриваща 
композиционните принципи, подбора на 
цветовете, цветосъчетанията и съотношението 
на количеството на отделните цветове. 
Специално внимание беше обърнато и на 
орнаментиката, произлизаща от стилизация на 
геометрични, флорални, човешки, животински 

Илюстрация 3

Разбира се най-интересна беше работа на 
стана - същинската част на уъркшопа по тъкане 
включваше запознаване с устройството на 
тъкачния стан, неговото насноваване и изпъл-
нението на "преплит“ (Илюстрация 4). Освен 
нови познания и сръчности, сноването се оказа и 
чудесно средство за развиване на екипни 
умения. Както може да се очаква с голямо 

фигури, етапите през които е преминало 
развитието на характерната фигуративна 
декорация, както и тълкуванията на нейната 
символика. Всеки имаше възможност да 
направи копие на характерен мотив върху 
милиметрова хартия - катрегат и да изследва 
принципа на построяване на модела (Илюст-
рация. 3).

желание и усърдие всички се включиха в 
тъкането на котленски килими (Илюстрация  
5). Непривикналите на такъв тип дейност 
пръсти трудно отбираха нишките, но това не 
обезкуражи участниците и за няколко часа с 
дружни усилия и многократно разплитане на 
сгрешени приѐми успяхме да постигнахме 
видим напредък. 

Илюстрация 4
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занаяти. Като по-конкретно семинарът даде по-
богата информация, относно характерното за 
района килимарско изкуство.

Участници в пътуващия семинар бяха 
студенти от трети курс в БП "Интериорен 
дизайн", които вече имат необходимите знания 
и умения и могат да анализират и осмислят 
видяното и наученото при посещението, от 
професионалната гледна точка на дизайнери. 

Проведените в рамките на семинара лекции 
и практически занимания дадоха и разшириха 
познанията на участниците, свързани с техно-
логията на килимарството, обработката на въл-
ната, багренето, символиката, цветосъчетава-
нето, композиционните принципи, които са 
вложени в котленските килими. 

· Първият етап от запознаване с "магията" 
на котленския килим беше беседа, предста-
вяща богатата на разнообразни образци 

експозиция "Старокотленски килими и 
тъкани" в "Галатанското училище". Увлека-
телният разказ даде богата информация за 
предпоставките, историята и развитието на 
тъкането в Котел, насочи студентите към 
специфичните особености, отличаващи 
местните килими от тъкани характерни за 
други региони на страната като технология, 
символика, цветосъчетание, компози-
ционно изграждане. 
Представени бяха етапите и процесите на 

обработка на вълната. Студентите имаха въз-
можност да опитат и да се упражнят в предене 
и навиване на вълнената нишка на вретено 
(Илюстрация 1); навиване на гранка с 
помощта на мотовилка. Демонстрирано беше 
багрене с естествени пигменти, добивани от 
растения, виреещи в района на Котел 
(Илюстрация 2). 

Илюстрация 1

Илюстрация 2
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Безспорно непосредственият контакт със 
средата, с автентичната атмосфера, с местни 
кулинарни специалитети и най-важното с 
майсторката, съхранила традициите и милееща 
за това, да ги предаде на младите, се оказа 
чудесно средство за запознаване и осмисляне 
на културните и етнографски ценности. Най-
голямата полза беше придобиването на ясна 
представа за реалната стойност на образците на 
котленското килимарско изкуство, чрез оценя-
ване на вложените в тях трудолюбие, сръчност, 
познания, умения, любов към красивото, 
връзка с традициите и ценностите.

След приключване на теренната работа, на 
студентите беше поставена задача да разра-
ботят проект, чрез който да впишат котленския 
килим или характерните за него мотиви в съв-
ременна обстановка. За студентите, неуча-
ствали в "Пътуващия семинар", беше подготве-
на презентация, демонстрираща придобитите 
впечатления, познания и умения.

В резултат на възложеното задание, бяха 
проектирани разнообразни принципни ре-
шения (Илюстрации 6-13):

Илюстрация 6 
"Детска билиотека "Upland"",

 автор: Катерина Илова   

Илюстрация 5
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Представените продукти са вдъхновени от 
мотиви, присъстващи в котленските килими и 
са част от обзавеждане, проектирано за детска 
библиотека Upland. Те включват две вградени 
библиотеки, изградени от повтарящи се мотиви 
и една двуместна пейка, също поектирана за 
вграждане. 

Интериорът и името на детската библиотека 

Upland също са изцяло вдъхновени от котлен-
ските килими. Името на библиотеката идва от 
английски – upland и в буквален превод озна-
чава възвишение, височина. Тъй като често 
автентичните мотиви в килимите типични за 
този край са геометрични и стъпаловидни, 
интериорът на читалнята е решен на принципа 
на денивелацията. 

Илюстрация 7
"Магията на котленските килими", автор: Гергана Иванова 
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Илюстрация 8
 "Интегриране на традиционни български орнаменти в модерен етно интериор"

Илюстрация  9
 "Дизайн на плочки за под и стени", автор: Диляна Василева

"Котленските килими в съвременния интериор", автор: Теодора Петкова 
Илюстрация 10
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"Интериор вдъхновен от шарките на котленските килими", автор: Ния Ташкова
Илюстрация 11

Пред сградата в парка се простира лабиринт от храсти и растения, подредени под формата и 
цветовете на фучилата. По средата на лабиринта е построена кула, на която децата могат да се качат 
и да се насладят на килима от растения.

Детски арт център "Фучилата" се разпростира на два етажа с вътрешна стълба. Пред сградата e 
изграден павилион с инсталация на мотив от "фучилата" /един от най-старите килимени образци, а 
наименованието му е дадено от разположените в централното поле ромбове, наподобяващи детски 
хвърчила, по котленски "фучила"/.

 Фучилата всъщност  са хвърчилата, с които са си играели децата преди много години. Децата са 
взимали по една дъсчица, правели рамка, опъвали тънка хартия. Хвърчилото има специфична част, която 
издава характерното фучене, когато лети при вятър, затова тази играчка в Котленско се нарича фучило.
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Илюстрация 12
 "Детски арт център "Фучилата", автор: Ани Данова

ABSTRACT 
Messe Frankfurt (literally "Frankfurt Trade Fair") is the world's largest trade fair, congress and 

event organiser with its own exhibition grounds. The organisation has 2,500 employees at some 30 

КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
НА ТЪРГОВСКИЯ ПАНАИР ВЪВ ФРАНКФУРТ

Ивелин РАХНЕВ
главен редактор

e-mail: tok.chair@fnts.bg

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. 

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 

РЕЗЮМЕ

Фигура 1 Методи за синтез на дендримери

ЛИТЕРАТУРА

[2] https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% 
D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE 

[1] Български тълковен речник, изд. "Наука 
и изкуство", С., 2012.

REFERENCES

Figure 1 Combed yarn process

R =
L

N.Tt
510 (4)RS



200 СПИСАНИЕ "ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО"

Илюстрация 13
 “Вино от душата на Стара планина", автор: Мария Недева
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Темата за българските традиционни занаяти 
се посрещна с голям интерес от студентите по 
интериорен дизан на НБУ. Проведените като 
част от обучението беседи, демонстрации и 
практически занимания разкриха пред младите 
специалисти магията, вложена от трудолю-
бивите и сърцати българки в обработката на 
вълната, багренето, символиката, цветосъ-
четаването, композиционните принципи, 
тъкането. Студентите активно се включиха в 
пътуващия семинар и в разработването на 
дизайнерски  решения ,  изследващи и 
затвърждаващи мястото на автентичните 
котленски килими и орнаментика като част от 
средата на съвременния българин. Не случайно 
много от проектите са насочени към дизайна за 
най-малките, защото децата са бъдещето на 
една нация и техният поглед към света, 
ценностната им система, нагласата им към 
възприемане на красотата, които тепърва се 
сформират, имат решаваща роля в опазването 
на нематериалното и материалното културно 
наследство. 

Тръгвайки от традиционното текстилно 
изкуство, студентите пренесоха отличителната 
орнаментика, цветност, композиционни 
похвати в решения, насочени към различни 
видове интериорна и ектериорна среда и 
приложими в разнообразни конструкции и 
материали. Втъканите в проектите им идеи са 
много пъстри и разнообразни - точно като 
килимите на Котел. 

ЛИТЕРАТУРА
[1] Ангелова, В. (2017). Магията на котленските 

килими. Ямбол: Издателска къща "Я"

Илюстрация 1-5 снимки - личен архив

Илюстрация 7, "Магията на котленските 
килими", автор: Гергана Иванова, F84001

Илюстрация  9, "Дизайн наплочки за под и 
стени", автор: Диляна Василева F79451

Илюстрация 10, "Котленските килими в 
съвременния интериор", автор: Теодора 
Петкова F78492

Илюстрация 12 ,  "Детски арт център 
"Фучилата"", автор: Ани Данова, F84836

Илюстрация 15 ,  "Продуктов  дизайн 
вдъхновен от котленските килими", автор: 
Валерия Воинская F79448

Илюстрация 14, "Дизайн на масички с мотиви 
от котленските килими", автор: Ася Узунова  
F83883

Илюстрация 6, "Детска билиотека "Upland", 
автор: Катерина Илова   F82838

Илюстрация 8, "Интегриране на традиционни 
български орнаменти в модерен етно 
интериор"

Илюстрация 13, "Вино от душата на стара 
планина", автор: Мария Недева F83116

Илюстрация 11, "Интериор вдъхновен от 
шарките на котленските килими", автор: 
Ния Ташкова F60041

Представените проекти са разработени в 
периода 2018-2019 г. от студенти в БП 
"Интериорен дизайн" към НБУ, като семест-
риална задача към курс ARTB679 Семинар 
"Арт шоп", с ръководител гл. ас.  д-р Иванка 
Добрева-Драгостинова.
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БЪЛГАРСКО ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ
НА ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ С ПОНИЖЕНА ГОРИМОСТ

проф. д-р Николай Симеонов

Производството на текстилни материали с 
понижена горимост в последните години 
придобива все по голямо значение поради 
непрекъснато нарастващата опасност от 
пожари. Тази тенденция се засилва поради 
широкото навлизане на полимерните матери-
али (кьм тях принадлежат и текстилните 
материали) в индустрията и бита на хората. 
Повечето от масово произвеждани полимери се 
характеризират с повишена горимост, а в много 
от случаите и с отделяне на силно токсични 
газове в процеса на горене. За съжаление чести 
явления са  пожари в жилищни и обществени 
сгради, лаборатории, промишлени предпри-
ятия, изложбени зали, складове, транспортни и 
товарни средства и др., в които са използвани 
полимерни материали. Обикновено те са 
съпроводени със значителни материални 
загуби и човешки жертви. Ежегодните загуби от 
пожари в промишлено развитите страни средно 
надхвърля 1 % от националният им доход, а 
човешките жертви са десетки хиляди.

Най-много пожари стават в жилищните 
сгради, но тъй като в жилищното строителство 
се използват в по-голяма степен огнезащитени 
материали, загубите при тези пожари са по-
малки, отколкото при пожари в промишлени 
сгради. Освен това в промишленостга се работи 
с големи количества лесно запалими и горими 
суровини и материали. 

Всъщност много е трудно да се определят 
точните загуби от пожари, защото към стойно-

Прогресът в областгта на огнезащитата на 
материалите и конструкциите на сградите е в 
основата на успеха в борбата с пожарите. В 
сферата на строителството са въведени редица 
противопожарни изисквания при проектиране 
и строителство, кьм степента на горимост на 
използваните материали за строителството, 
както и при обзавеждането на сградите. 

стга на разрушените и повредени сгради трябва 
да се прибавят и човешките жертви и осака-
тявания, които не могат да бъдат изчислени в 
пари. Опитът показва, че там, където са употре-
бени полимерни материали, пожарите могат 
сравнително по-лесно да се предизвикат от 
неизправности в електрическата инсталация, 
от нагревателни уреди или други маломощни 
източници, както и от неизгасени цигари. 
Според статистически данни около 80% от 
регистрираните пожари възникват именно 
поради гореизброените причини.

Поради това интересът към проблемите, 
свързани с повишаване на огнеустойчивостта 
на полимерните материали остава постоянно 
висок, независимо, че вече има създадени 
много добри решения за полимерни материали 
с понижена горимост. Когато се познават 
механизмът и закономерностите на процеса на 
горене, възможно е да се води по-ефикасна 
борба за предотвратяване на пожарите и да се 
създават материали с повишена огнеустой-
чивост.

Nikolai Simeonov

BULGARIAN INNOVATIVE SOLUTION FOR
THE PRODUCTION OF TEXTILES
WITH REDUCED FLAMMABILITY

(второ публикуване)

(second posting)
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От особена важност е използваните в 
строителството материали да са трудно-
горими. За съжаление обаче, често нормите за 
използване на трудногорими материали не се 
спазват, когато става въпрос за вътрешното 
обзавеждане на сградите. А според редица 
изследвания най-висок дял от видовете 
материали, участващи в избухването на 
пожарите, имат тези, използвани за мебели, и 
вътрешен интериор - завеси, килими и т.н. Тук 
спадат текстилът, използван за дамаски, завеси, 
килими, както и дървесината, използвана при 
направата на мебели и на други части от 
вът решния  интериор .  И текстилът,  и 
дървесината са лесно запалими материали, 
затова преди да бъдат използвани, те трябва да 
бъдат обработени, за да се понижи тяхната 

· Негорими са материалите, които не се 
запалват,  не  горят  на  въздуха  при 

о температура до 900 с или под действието на 
огън, не се овъгляват и не тлеят;

За определяне устойчивостга на материа-
лите при контакт с топлинен източник се 
използва понятието "степен на горимост", а за 
окачествяване на строителните елементи и 
конструкции - "огнеустойчивост". Степента на 
горимост на материалите и огнеустойчивостта 
на строителните елементи и конструкции се 
регламентират със съответни нормативни 
документи. У нас, съгласно утвърдените 
противопожарни и строително-технически 
норми, материалите по своята степен на 
горимост се отнасят в една от следните 
категории: негорими, трудногорими и горими.

· Трудногорими са материалите, които се 
запалват, тлеят или се овъгляват само под 
действието на външен източник на 
запалване, но престават да горят след 
отстранявянето му;

От своя страна горимите материали в 
зависимост от източника на огьня се подраз-
делят на лесновъзпламеними, истински горими 
и трудновъзпламеними .  Последните се 
възпламеняват само от силни източници на 
запалване, способни да нагреят значителни 
части от пробното тяло до температурата на 
възпламеняване.

· Горими  са тези материали, които 
поддържат горенето и след премахването на 
източника на огън.

Най-просто би могло да се каже, че 
материалите, използвани в строителството на 
сгради и за обзавеждане, не трябва да се 
запалват от електрическа искра, пламък от 
клечка шабрит или от запалена цигара. По този 
начин значително ще се намали възмо-жностга 
за възникване на пожар. Придаването на 
понижена горимост на материалите се постига 
посредством обработката им с вещества, 
наречени антипирени.  Те са  о сновно 
приложими за обработка на дървесина и 
текстил. Към антипирените също има редица 
изисквания, като най-важно от които е те да не 
отделят вредни вещества в процеса на горене.

степен на горимост. Това е задължително 
особено за сгради с обществено предназ-
начение, където се събират повече хора, което 
би затруднило овладяването на евентуално 
възникнал пожар.

Таблица 1
Причини за смъртност по време на пожар

Причинител за смъртта

Димни газове (задушаване, отравяне)

Пламъци (изгаряния)

Други (сърдечен пристъп, механични
 увреждания)

Общо

дял в %

62,4

26

11,6

100

Както се вижда от Таблица 1, основната 
опасност по време на пожар са димните газове, 
които се отделят при горенето. В някои случаи 
при горенето на полимерни материали се 
отделят и отровни газове - напр. при горене на 
полиакрилонитрил се отделя циановодород, 
който в много ниски концентрации преди-
звиква задушаване и смьрт. Не бива да се 
допуска използването на такива материали във 
вътрешния интериор на сградите.

Придаването на понижена горимост на 
текстилните материали може да се осъществи 
по следните начини:

· В процеса на производството се използват 
влакна, които са с понижена горимост, вслед-
ствие на използване на трудно горими 
полимери или внасяне на подходящи анти-
пирени в етапа на производството на влакната;
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Текстилните материали, използвани за 
мебели и вътрешен интериор, се подчиняват на 
модните тенденции, като разнообразието им по 
десени и състав е много голямо. Затова най-
често на обработка за придаване на ефект на 
понижена горимост се подлагат готови тькани. 
Методите от втората група се състоят в повърх-
ностна обработка на готовите тъкани с антипи-
рени или изходни съединения, образуващи 
антипирени при подходящо термично въздей-

О 
ствие (обикновено при темперетура 150-200 
С).

· При готови тъкани придаването на 
понижена горимост може да стане чрез обра-
ботка (апрегиране) с подходящи антипирени.

По първия начин се получават текстилни 
материали с много висока степен и перма-
нентен ефект на понижена горимосг, тьй като 
използваните антипирени остават включени в 
масата на влакната. Недостатьците са в необхо-
димото по-скъпо технологично оборудване, 
както и в ограниченията за използване на 
определени типове влакна, и то най-често в 
ограничени разцветки.

Антипирени се наричат веществата, които 
понижават горимостта на текстилните и изо-
бщо на полимерните материали. Антипи-
рените могат да бъдтг органични и неорга-
нични химични съединения. По химичен 
състав те биват халогенни, фосфор-азот съдър-
жащи, само азотсъдържащи и др. До скоро най-
масово се използват халоген-съдържащи 
антипирени, но  те все повече се ограничават и 
в редица случаи се забраняват, поради съдър-
жащите се в тях органично свързани халогени, 
които при пиролиз отделят силно токсичните 
фоксини. Засега най-добър ефект на понижена 
горимост се постига при използване на 
фосфор- и азот- съдържащите антипирени, като 
в тази група са и едни от най-безвредните и 
екологично приемливи анти-пирени.

В зависимост от вида на антипирена и 
прилаганата технология, полученият ефект на 
понижена горимост може да бьде перманентен, 
т.е. устойчив на пране и химическо чистене, и 
неперманентен. За придаване на перманентна 
кьм мокри обработки понижена горимост на 
текстилни изделия от естествени целулозни 
влакна, обикновено след нанасяне на антипи-
рена и изсушаване на плата се налага термична 
обработка в кисела среда при температура над 

В Българиа бяха синтезирени няколко 
антипирена на базата на фосфор- и азот- 
съдържащи съединения, които придават много 
добър ефекг на понижена горимост на платове 
от 100% памучни и вълнени влакна и на 
смесени със съдържание до 50% на синтетични 
влакна. Практическо приложение намират два 
от синтезираните антипирени, които са 
патентовани и се произвеждат в Комбината за 
битова химия "Верила". Това са "Верипрен 
КДФ", осигуряващ перманентен ефект на 
мокри обработки и химическо чистене, и 
"ВерипренАФК", съответно осигуряващ ефект 
на понижена горимост, устойчив само на 
химическо чистене.

0
160-170 С. Целта е  създаване на химична 
в р ъ з ка  м е ж д у  р е а кт и в н о с п о с о б н и я т 
антипирен и целулозата, изграждаща влакната. 
При тази обработка здравината на получения 
текстилен материал с понижена горимост 
значително се влошава. За нормално при този 
вид  апретурни  обработки  с е  приема 
понижаване здравината на скъсване на плата до 
30% от първоначалната му здравина . Поради 
тази причина за производ-ство на платове с 
понижена горимост с перманентен ефект кьм 
мокри обработки е нео-бходимо изходните 
платове да са с достатачно високи физико-
механични показатели. В много случаи 
експлоатационните условия на плата не 
изискват мокри обработки и тогава не е 
необходимо използването на антипирен, 
притежаващ реактивоспособни групи и прове-
ждане на високо-температурна обработка. 
Достатьчно е след нанасяне на антипирена 
плата да се изсуши при нормални температури 

0
от 100-105 С. В този случай физико-меха-
ничните показатели на плата практически не се 
променят или ако има промени, те са незна-
чителни.

Технологията за получаване на текстилни 
материали с устойчив на пране ефект на 

Много фирми предлагат на пазара се разли-
чни антипирени за понижаване горимостта на 
платове от природни и синтетични влакна. В 
редица случаи антипирените не осигуряват 
необходимата понижена горимост, а и перма-
нентност на ефекта. За постигане на доста-
тъчно добър ефект на понижена горимост, в 
зависимост от теглото на плата е необходимо 
нанасяне на минимум 10-12 % антипирен.
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понижена горимост включва напояване на 
плата на фулар с 20-25% воден разтвор на 
"Верипрен“, изстисква се до степен, осигуря-
ваща отлагане върху плата на 15-18% тегловен 
прираст на антипирен като сух продукт спрямо 
теглото на плата. Платът се изсушава на 

0
шпанрама при температура 100-120 С, след 
което се термофиксира 100-120 секунди при 

0
температура 170 С. Ако се изисква платът да 
бъде по-мек, то се изпира с вода при 

0
температура 50-60 С. След прането се изтисква 
на фулар или се центрофугира, ако е необхо-
димо, се нанася омекотител и се суши при 

0
температура 100-120 С. Този антипирен може 
да се използва и за термофиксиране, но тогава 

ефектът на понижена горимост е устойчив 
само на химическо чистене. В този случай 
техно-логията на неговото ползване е 
аналогична на технологията на ползване на 
антипирен "Верипрен АФК ".

Когато не е необходимо постигането на 
перманентен ефект на понижена горимост, 
технологията на приложение е следната: 
платът се напоява на фулар с 18-20 % разтвор на 
антипирен, изстисква се така, че да има 
тегловен прираст 8-10% антипирен като сух 
продукт спрямо теглото на плата. След това 
платът само се изсушава в опънато състояние, 
без да се подлага на термофиксиране.
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КОМПЮТЪРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО ПРОЕКТИРАНЕ 
НА БАНСКИ КОСТЮМИ

Радка Атанасова

РЕЗЮМЕ

    

В разработката е направено проучване и анализ в областта на графичния софтуер за дизайн 
на облекла. По примера на дамски бански костюми е представен процесът на автоматизирано 
художествено проектиране на шевни изделия.

COMPUTER AIDED FASHON DESIGN 
OF THE SWIMSUITS

Radka Atanasova

ABSTRACT 
The paper deals with studying and analysis in the field of graphical software for design of garment. 

On the example of woman swimsuit it is represented the process of fashion design of sewing products.

ВЪВЕДЕНИЕ
В динамичния свят на модата съществу-

ването на колекционни фирми е немислимо без 
внедряването на CAD/CAM системи за дейнос-
тите, свързани с художественото и конструк-
торско проектиране на облекла. За да се коорди-
нират всички задачи и да се съобразят със спе-
цифичните изисквания на различни звена в 
шевното предприятие, се изискват уникални 
решения, висока продуктивност, гъвкавост, 
точност, почти неограничени способности за 

запаметяване и бърз трансфер на данни, с което 
многократно се съкращава времето на проекти-
ране на едно изделие. Компютърният дизайн 
широко навлиза в промишлеността за облекло 
в световен мащаб, тъй като реализацията на 
проектите е по-бърза в сравнение с ръчното 
художествено проектиране. В разработените 
двуизмерни и триизмерни изображения лесно 
могат да се променят моделите, десените и 
цветовата гама.

(второ публикуване)

(second posting)
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Ш изобразяване на различни видове линии;

Ш инструменти за рисуване, като молив и 
четка с променлива форма и дебелина на 
писеца;

Проучване и анализ
 на графичния софтуер в областта

 за дизайн на облекла

Ш съблюдаване направлението на основни-
те нишки или бримковите редове в плата 
(Vision Fashion Studio, TexDesign, Plaid 
Maker);
Ш редуциране на броя на цветовете в изход-
ното изображение до ограничен брой 
избрани цветове;
Ш получаване на нови цветови варианти по 
RGB, CMYK или HVS-метод;

Ш автоматично изобразяване на украси-
телни бодови редове и цип;

Ш създаване на симетрия, копиране и 
мащабиране ;

Ш задаване на координати;

Специализираните програми за компю-
търен графичен дизайн (CAD) на облекла 
подпомагат всички стъпки при създаването на 
колекции или текстилни десени. Графичните 
системи позволяват да бъде намалена рутинна-
та работа за сметка  на стимулиране творче-
ството и фантазията. Предоставя се възмож-
ност за изява и на дизайнери, които не притежа-
ват развит талант за рисуване, но имат 
оригинални идеи и нетрадиционно виждане 
относно дизайна на нови изделия. Сред 
световните лидери в производството на 
специализирани CAD системи за моден дизайн 
са Gerber Technology - Vision Fashion Studio, 
Koppermann - TexDesign, Lectra - Kaledo. Други 
програми,  които успешно подпомагат 
художественото проектиране на облекла са 
ProSketch и ProPainter на фирмата Speed Step, 
Apparel CAD от AutoCAD, Plaid Maker, Motif 
Studio, Color Vision  и Style Draper - Photoshop 
Textile Plugin Software. На оператора се 
предлагат мощни модерни инструменти за 
осъществяване и визуализиране на дизай-
нерски идеи. Софтуерът обикновено включва 
възможности за:

Ш библиотеки със стандартни детайли от 
модели и компоненти (ръкави, джобове, яки, 
качулки), които могат да бъдат комбинирани 
и променени.

 С помощта на софтуера за графичен дизайн 
се подобрява комуникацията между дизайнера, 
клиента и производствената фирма и чувст-
вително се намаляват разходите и сроковете. 
Това позволява колекциите да бъдат предста-
вени по едно и също време на всички произ-
водители. За да бъдат избегнати проблемите, 
свързани с несъвместимост на данните, за 
предпочитане са програми, които от една 
страна предлагат модули за директно задвиж-
ване на тъкачен стан или плетачна машина 
съобразно проектираните десени, а от друга -
модули за конструкторско проектиране на 
моделите и автоматично разкрояване на 
платовете. 

Автоматизирано художествено 
проектиране

Банският костюм е част от облеклото, 
използвано при плуване на публични места, 
при посещаване на басейни и СПА процедури, 

Модификациите в процеса на проектиране 
са обратими и поради това могат да бъдат 
изпробвани огромен брой вариантни решения 
в зависимост от времето, с което разполага 
дизайнерът. Скиците могат лесно да бъдат 
оцветявани, променяни и комбинирани на 
екрана и да бъдат отпечатани с особено чисти и 
реалистични цветове. Модните дизайнери 
проектират бързо и качествено нови модели, 
съчетават цветове и материи, представят 
продуктови линии. Така на момента може да се 
отговори на модните тенденции и на жела-
нията на клиентите.

Цветовете и вариантите за тъкан или 
плетиво могат да бъдат четени направо от 
модулите за постановка на платове, които 
предлагат специализираните програми за 
дизайн на облекла (“Easy Weave" и"Easy Knit" 
на Gerber Technology, Tex-Knit и Tex-Check на 
Koppermann). Проектират се материи съо-
бразно вкуса и желанията на клиента за 
нуждите на индустриалното производство на 
поръчкови облекла. Благодарение на разви-
тието на технологиите за дигитален печат 
върху платове, проектът може да се види 
веднага върху текстилен материал. За реали-
стичното представяне на проектите спомага и 
триизмерната опция (Tex-Dress Koppermann, 
Kaledo, StyleDraper).

ABSTRACT 
Messe Frankfurt (literally "Frankfurt Trade Fair") is the world's largest trade fair, congress and 

event organiser with its own exhibition grounds. The organisation has 2,500 employees at some 30 

КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
НА ТЪРГОВСКИЯ ПАНАИР ВЪВ ФРАНКФУРТ

Ивелин РАХНЕВ
главен редактор

e-mail: tok.chair@fnts.bg

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. 

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 
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както и при ред други дейности през лятото като 
плажен волейбол, водна топка, сърф. Подходя-
щите материали за изработването на бански 
костюми са полиестер с водоустойчиво пок-
ритние в смеси с еластомерни нишки 
("еластан") - спандекс и ликра, притежаващи 
висока разтегливост. Полиамидните влакна 
също се използват за изработване на бански 
ксостюми, поради високата им устойчивост на 
претриване, здравина в мокро състояние, добра 
багрилна способност, ниска плътност и лесна 
подръжка на материята (пране без гладене). 
Материалите следват последните достижения в 
областта на новите технологии - бързосъхне-
щи, полупрозрачни, привличащи слънцето и 
отблъксващи ултравиолетовите лъчи - това са 
банските на бъдещето. Поради факта, че 
банският костюм покрива интимните части на 
тялото, се използват подплати от памучни 
материали, които са с добри хигиенни свойства 
и осигуряват комфорт при носене.

Процесът на автоматизирано художествено 
проектиране е представен на примера на 
дамски бански костюми. Дизайнът на изделия-
та е разработен помощта на Photoshop - универ-
сална програма за създаване и визуална 
обработка на висококачествени многослойни 
изображения с висока резолюция. За изходно се 
използва пикселно изображение в .jpg формат. 
Приложени са два подхода:  

ь от функцията Create a new fill or 
adjustment layer се избира подфункция hue 

ь с функцията за бърз избор Quick selection 
Tool и с четка с подходящ диаметър за по-
прецизно селектиране, се очертавт контурите 
на областта, в която ще бъде приложен 
текстилен материал с друг десен;

1. Смяна на десена със селекция

ь с десен бутон върху оградената се 
извеждат настройките на запълване. В случая 
могат да бъдат използвани десени, предложени 
в програмата или допълнително сканирани 
(заснети) от оператора.

2. Смяна на цветовете без селекция

ь с инструмента "капкомер" и директно 
кликване върху изображението, се взима 
мостра от цвета, който ще бъде променян. 
Програмата автоматично го анализира и 
извежда числови стойности за основните 
признаци, които го характеризират като хрома-
тичен цвят;

/saturation, с помощта на която могат да бъдат 
получавани нови цветове при изменение на 
стойностите на цветовия тон (hue), светлостта 
(value) и наситеността (chroma, saturation) на 
цвета, т.нар. HVC метод;

ь желаните стойности за цветови тон, 
светлост и наситеност на новия цвят се задават 
чрез преместване на съответните слайдери.

[2] Петров, Хр. Проектиране на дамско облекло 
от еластични материи, Научна конференция 
ЕМФ 2005, сборник доклади, том II, Варна, 
2005.
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дизайн на облекла. С използването на програми 
за компютрно художествено проектиране, 
дизайнерът излага своите идеи, като презенти-
ра на подиума "нематериални" модни решения 
с реалистично представане на човешка фигура, 
облекло тъкани и плетени структури, драпи-
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Многократно се съкращава цикълът конструи-
ране - моделиране - производство - реалицза-
ция на конфекционни изделия и чувствително 
се намаляват разходите, като се създава краен 
продукт с високо качество.

[4] https://www.pantone.com/downloads/ 
articles/pdfs/Pantone-FCR-sp2010f.pdf. 
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РОЛЯ НА РАЗГРАНИЧИТЕЛ-РЕГУЛАТОРА ЗА СУКА ПРИ
ПОЛУЧАВАНЕ НА ГЛАДКИ ОБВИВНИ ПРЕЖДИ

Христина Конова
Технически университет, София

РЕЗЮМЕ
Статията разглежда ролята на разграничител-регулатора на сука в процеса на формиране, 

структурата и свойствата на гладки обвивни прежди. Направено е обобщение на известното 
към момента по този проблем, както и са формулирани неизяснените аспекти, които могат да 
бъдат обект на по-нататъшни изследвания.

THE ROLE OF FALSE TWIST HOOK IN THE PRODUCTION 
OF PLAIN WRAP-SPUN YARNS

Hristina Konova
Technical University of So�a 

  ABSTRACT
 The paper deals with the role of the false twisting element in the production of plain wrар-sрип yarns 

as well as оп its influence оп yarn's structure and properties. General conclusions are formulated 
concerning the well-known facts and the little studied aspects аrе distinguished which are object of 
further investigations.

ВЪВЕДЕНИЕ
Гладките обвивни прежди се получават на 

предачни машини с кухо вретено. Те се 
характеризират с двукомпонентна структура, 
състояща се от сърцевина от неусукани 
щапелни влакна, обвита от нишка, която най-
често е синтетична коприна. Основните 
технологии за производство на такива прежди 
са: българската технология "Преномит Оn-1", 

Parafil на фирма Suessen (Германия), Coverspun 
(Leesona, САЩ), Spinnmack (James Mackie, 
Англия). На последните специализирани 
изложения за текстилна техника единствено 
фирмите Saurer Allma (Германия) и Pa-Fa 
(Италия) предлагат машини с кухо вретено, 
предназначени за получаване на ефектни 
прежди [10]. 

(второ публикуване)

(second posting)
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Статията има за цел да обобщи известното 
до момента за разграничител-регулатора на 
сука и неговата роля при получаване на гладки 
обвивни прежди. Интересът към този проблем 
произтича от факта, че в литературата са 
известни мальк брой изследвания, които го 
третират [6], [9]. Изводите от тях, както и наб-
люденията в практиката, показват, че въпрос-
ният елемент оказва роля върху структурата на 
преждите, но липсват предписания за опти-
малното му използване с цел получаване на 
прежди с желан външен вид и свойства. От 
друга страна, той оказва влияние и върху 
начина на протичане на предачния процес - 
аспект, върху който също липсват достатьчен 
брой разработки, както и научно-обосновани 
заключения.   

 
 Терминология, свързана с 

разграничител-регулатора на сука

В годините на активно развитие на обвив-
ния предачен метод - 70-те години на 20-ти  век, 
основната разлика между предлаганите техно-
логии за обвивни прежди се заключава в 
конструкцията на предачния възел, като се 
наблюдават две основни разновидности - с на-
личие на разграничител-регулатор на сука на 
изхода на кухото вретено и без разполагане на 
такъв елемент [1]. Счита се, че в качествено 
отношение преждите, получени и по двата 
начина не се различават, наред с това машините 
и технологиите, работещи на двата принципа, 
са еднакво разпространени в световен мащаб.

Първото кухо вретено с "коленообразен 
оформен детайл от тел" е патентовано през 1943 
г.   в Англия [6]. От същия период има и патенти 
на предачен възел, като на върха на кухото 
вретено е разположен елемент във вид на 
корона, който участва в усукването. Малко по-
късно започват да се появяват  и конст-рукции, 
при които изобщо липсва такъв елемент.

Създателят на технологията "Преномит", 
която дава сериозен тласък в развитието на 
обвивния метод в световен мащаб, нарича 
елемента, разположен на изхода на кухото 
вретено  "разграничител-регулатор". Това 
понятие се възприема предимно в българската 
практика, а в чуждоезичната литература той се 
нарича най-често "усукващ елемент" или, 
елемент за придаване на фалшив сук". 
Разликата в терминологията се дължи вероятно 

на акцента, който различните автори поставят 
върху ролята му.

Съгласно обяснението на принципа на 
получаване на гладки прежди по технология 
"Преномит On-l", функцията на разгра-
ничител-регулатора е да разделя зоната на 
фалшиво усукване на сърцевината от зоната на 
усукването й с обвивната нишка. Ефектив-
ностга му се определя от способността му да 
предотвратява прехвърлянето на сук от едната 
зона в другата [5]. Той оказва съществено 
значение   и видимо влияние върху структурата 
най-вече при получаването на ефектни прежди. 
Сложността на термина и необходимостта от 
добро познаване на процеса, в който участва 
този елемент, вероятно предопределя неговата 
непопулярност в световен мащаб.

Според някои автори [9], основната роля на 
разграничител-регулатора е да се създаде 
определена здравина в сърцевината, преди тя 
да бъде обвита от обвивната нишка. Увеличава 
се коравината й и така се намалява опасността 
от увиването й около изтеглителните цилин-
дри, както и отделянето на влакна в околното 
пространство.

От друга страна, само терминът "усукващ 
елемент" не е коректен, тъй като реално 
усукващият елемент е самото кухо вретено. 
Има конструкции, при които няма такъв 
елемент и за които не може се твърди, че липсва 
усукващ елемент. В този смисъл може да се 
използва понятието "фалшиво усукващ 
елемент". Благодарение на въртенето на 
разграничител-регулатора сърцевината се 
усуква, като суковете се разпространяват в 
зоната до изходящата изтеглителна двойка, а 
след него се разсуква, То обаче, се прилага и за 
съвсем други приспособления, използвани в 
предачната техника (например въздушни дюзи 
или финисьорни претриватели).

Понастоящем използваните в практиката 
разграничител-регулатори имат сравнително 
малки разлики в конструкцията си, но 
идентично действие. Всички тези видове се 
поставят като накрайници на изхода на кухото 
вретено и се въртят с неговата честота. Ком-
понентите, изграждащи преждата, обхождат 
един или няколко пъти частта от тях, оформена 
като скоба или коляно, където окончателно се 

Видове разграничител-регулатори
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μβ
F  = F .е ,1 0 (1)

β - ъгъл на обхващане на цилиндрична 
повърхност от нишката.

Ъгъл β представлява ъгълът на обхващане 
на нишката около отделни сечения на разгра-
ничител-регулатора. Същият анализ може да 
бъде приложен и спрямо други конструкции на 
този елемент, въпреки че при тях ъгълът на 
обхващане се изменя единствено в зависимост 
от кратността на увиване на нишката около тях.

μ - коефициент на триене между матери-
алите в зоната на контакта им;

Друга особеност, която заслужава внимание 
е, когато конструкцията на предачния възел 
включва разграничител-регулатор, но изпри-
дащата се прежда се оставя да преминава 
покрай него, без да го обвива. Авторите на [9] 
приемат, че този случай може да се счита за 
аналог на разновидностите, при които той 
въобще отсъства. Тогава вероятно усукването 
на двата компонента се извършва близо до 
входа на кухото вретено. Дали това действи-

   μβ
където: е  - константа на Непер, е ≈ 2,72;

върху процеса на формиране

 Според друга известна теория [9], условия 
за взаимно усукване на двата компонента във 
вътрешността на вретеното се създават, тъй 
като е налице известно изоставане на обвивната 
нишка  при  отвиването  й  от  шпула  и 
балонирането й. По тази причина тя обвива 
сърцевината с мальк начален сук. Той се 
наслагва към основния, в резултат на което 
крайният обвивен сук на готовата прежда е 
малко по-голям от номиналния. 

Влияние на разграничител-регулатора 

формира готовата прежда и се отвежда от 
валяци.

Наличието на противоречие между тези две 
теории налага заключението, че е необходимо 
допълнително изследване на този етап от 
предачния процес. Той може да бъде обект на 
теоретично описание и да се потърсят съв-
ременни средства и възможности за наблю-

При конструкцията на предачния възел на 
машините, работещи по технология Parafll, 
вместо тези накрайници на върха на кухото 
вретено са разположени два отвора на 30 
градуса, за които се смята, че изпълняват 
същата функция [8].

Има технологии, като Coverspun, при които 
липсва отделен фалшиво-усукващ елемент.  
Тогава кухото вретено се приближава близо до 
изходящата изтеглителна двойка и усукването 
на двата компонента на преждата се извършва 
съвсем близо до входа му [3], [7].

 на преждите
Процесите, извършващи се във вътреш-

ността на кухото вретено, е трудно да се 
опишат, защото не могат да бъдат наблюдавани 
в реални условия. Според класическата теория 
на обвивното предене [5], там не съществуват 
условия за взаимно усукване на двата компо-
нента, изграждащи преждата, тъй като те 
извършват въртеливо движение с еднаква 
честота (равна на честотата на въртене на 
кухото вретено) и всеки от тях е подложен освен 
на действието на центробежните сили от върте-
нето на вретеното, така и на сили на опън, 
създадени от разграничител-регулатора и от-
веждащите валяци. Сърцевинният компонент е 
подложен и  на  опъване  в  точкат а  на 
притискането му от изходящата изтеглителна 
двойка.

Важен момент при преденето е свързан с 
появата на сили на триене в зоната на 
разграничител–регулатора. При преминаване 
на двата компонента през него, благодарение 
на триенето, опъването, на което са подложени 
от едната му страна, нараства в зоната след него 
при отвеждане на преждата. Схемата на 
взаимодействие в една от конструкциите 
усукващи елементи, е разгледана подробно в 
[6]. Изводът, който може да бъде направен от 
предложените обяснения е, че опъването на 
нишките в зоната на отвеждане на преждата се 
подчинява на зависимостта:

дението му. Във всеки случай общото между 
двете гледни точки са силите на опън, които са 
основен аспект от този етап на формиране на 
преждата. Общото мнение на авторите и на 
двете теории са, че тези сили играят съще-
ствена роля. Едно от обясненията, срещано в 
[9], както и в [2], е, че в резултат на действащите 
сили на опън върху сърцевината, тя се свива и 
при последващото разсукване в зоната след 
разграничител-регулатора, допълнителната 
дължина в нея се преразпределя, като се нагьва.
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Анализът на ролята на разграни-чител-
регулатора би трябвало да се простира и върху 
онези конструкции на предачния възел, 
реализирани без поставянето му. В литера-
турата липсват изследвания и съпоставки на 
двата вида предачни възли, от гледна точка на 
ефективността и управлението на предачния 
процес и показателите на произвежданите 
прежди. Един от малкото коментари в това 
отношение може да бъде намерен в [6], според 
който липсата на такъв елемент като цяло 
влошава равномерностга на сука и структурата 
на преждата, тьй като липсва ясно определена 
граница на разпространение на сука на 
сърцевината в едната и в другата посока, в 
резултат на което може да се очаква получаване 
на прежда с “тирбушонна структура".

Влияние на разграничител–регулатора 
върху структурата на гладките 

обвивни прежди

Резултатите от друго изследване [4] 
показват, че вследствие на по-голямото опъване 

Една от възможните гледни точки е този 
случай да не се разглежда като пълен аналог на 
липсата на разграничител-регулатор, тъй като 
дори, когато преждата преминава покрай него, 
тя се трие в частта му, оформена като скоба. 
Необходимо е и да се потърси начин за 
описание на силите на триене, които възникват 
при тази ситуация и да се провери дали те имат 
ефект върху опъването на компонентите и 
готовата прежда.

Както вече бе отбелязано, резултатите от 
изследванията, представени в [9] и [2] показват, 
че при преминаване на преждата през 
разграничител-регулатора се създават предпо-
ставки за силно опъване и нагъване на 
сърцевината. Така се получава прежда със 
силно изразена спираловидност и тази 
спираловидност е толкова по-голяма, колкото 
по-голям е номиналният сук на преждата. 
Въпреки, че в тези изследвания не е установено 
влияние на променената структура върху 
механичните показатели на преждите, би могло 
да се очаква, че получаваните прежди ще имат 
различен външен вид, а това респективно ще 
окаже влияние и върху прозведените от тях 
изделия.

телно е вярно, е въпрос на допълнителни 
изследвания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

· Съществува противоречие между 
различните автори за процесите, които се 
извършват във вътрешността на кухото 
вретено и по-конкретно за момента на 
взаимното усукване на компонентите, 
изграждащи преждата. За изясняване на 
това противоречие са необходими по-
нататъшни изследвания;

при различен ъгъл на обхващане около 
разграничител-регулатора при образците-
прежди, които са изследвани първоначално, е 
измерен значително по-висок обвивен сук. 
Едно възможно обяснение е, че след навиване 
на преждата върху бобината, в нея протичат 
релаксационни процеси и тя се свива. Това 
налага и заключението, че за коректното 
изследване на тези прежди е необходимо те да 
бъдат фиксирани предварително, за да се 
гарантира постоянство в параметрите им.

В статията е направено обобщение на 
известното за ролята на разграничител-
регулатора на сука при получаване на гладки 
обвивни прежди, получени по технологиите с 
кухо вретено. Някои от най-важните изводи, 
които могат да бъдат формулирани от 
направения анализ са:

· Наличието на такъв елемент на изхода на 
кухото вретено предполага наличие на две 
зони - зона на усукване на сърцевината във 
вътрешността на вретеното и зона на 
разсукването й заедно с обвиването й от 
друтия компонент;

· Необходимо е по-подробно изследване на 
варианта,  при койго нишките само 
преминават покрай този елемент и след-
ващите от това разлики в процеса на 
формиране, структурата и показателите на 
преждите. В същия аспект интерес пред-
ставляват и конструкциите на предачни 
възли, при които той липсва изобщо.
· При преминаване на преждата през 
разгра-ничител-регулатора се създават 
предпо-ставки за силно опъване и нагъване 

· Преминаването на преждата през разгра-
ничител-регулатора е свързано с поява на 
сили на триене, които оказват влияние 
върху опъването на компонентите и на 
готовата прежда;
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ABSTRACT 
Messe Frankfurt (literally "Frankfurt Trade Fair") is the world's largest trade fair, congress and 

event organiser with its own exhibition grounds. The organisation has 2,500 employees at some 30 
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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. 

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 
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