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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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BIO-COMPOSITES REINFORCED 
WITH 3D KNITTED PREFORMS
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Textile-reinforced-composites are widely used in composite applications where a lightweight and 
rigid structure is an imperative target. As reinforcement materials, spacer fabrics, especially flat-knitted 
preforms, are making a greater interest in composite materials field. This paper deals with the 
development of flat-knitted 3D spacer fabrics composites having cotton yarn as reinforcement material 
impregnated with polyester resin. Three-point bending and compression tests were carried for two 
consolidated spacer fabrics (with U and V-shaped cross-links). This study aims to evaluate the impact of 
the fabric connection shape on composite mechanical properties. It was found that composite material 
with U reinforcement has the best compression resistance whereas the best bending properties were 
obtained with V shaped connection.

KEYWORDS:

ABSTRACT: 

Conventionally, composite materials, espe-
cially sandwich structures, have been widely used 
in transport vehicles, aircrafts, infrastructure, high 
speed ships, etc. They are made of two stiff skins 
separated by a thick core which provides a 
sandwich composite with high bending stiffness 
with overall low density. However, their major 
weakness is the delamination problem which 
generates the disconnection of skins. Therefore, 
3D textile preforms called spacer fabrics offer 
some of the most innovative solutions of today 
(Wang et al., 2014).

Face to environmental problems concerning 
CO  emissions and responding to high-tech 2

demands, the main objective of aerospace 
industries is to reduce to half the consumed fuel 
amount by 2020. Consequently, the use of 
lightweight structures having the required 
mechanical performances becomes an imperative 
target (Laurenzi et al., 2014). 

Spacer fabrics are 3D complex structures 
compounded of two surface layers bound 
vertically with pile yarns or fabric layers. They are 

1. INTRODUCTION

Being knitted together, surface and connecting 
layers form an integral sandwich structure that 
cannot delaminate so they can replace conve-
ntional sandwich panels and be used in lightweight 
applications such as spacecrafts, racing cars, 
marine applications, etc. 

Abounaim et al. (Abounaim et al., 2010) was 
the first who developed this structure using hybrid 
yarn (GF/PP) and flat knitting machine for 
thermoplastic composites. Mountasir et al. 
(Mountasir et al., 2013) developed the same 
structure using modified double-rapier weaving 
machine.

obtained by weaving and knitting technology. In 
recent years, flat-knitted 3D spacer fabrics with 
connecting layers have made a breakthrough in 
textile reinforced composites field and are very 
promising to be used in lightweight engineering 
applications due to their high tensile, bending, 
impact and energy absorption properties. For 
instance, ballistic protection of combat vehicles or 
buildings can be an interesting future application 
area (Abounaim et al., 20010).
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3D spacer fabrics with U and V connecting 
layers (cross-links) form as shown in Figure1. 

Flat-knitted 3D spacer fabrics have attracted 
the interest of many researchers in order to develop 
3D preforms with diversified structures for 
complex shapes composite reinforcements in one 
process step reducing waste and production time 
(Abounaim et al., 2010) but today, in literature, 3D-
knitted composite characte-ristics have not been 
studied and the impact of the nature of the textile-
knitted structure on the composite performance 
was not investigated.

The present work contributes to study further 
the mechanical properties of flat-knitted 3D spacer 
fabrics specifically the impact of connecting layers 
shape on consolidated composite performances.

2. MATERIAL AND METHODS
2.1. 3D Spacer fabrics development 
Cotton yarn was used to produce two shaped

30
 m

m
30

 m
m

Surface layersConnecting layers

Figure 1 U (top) and V-shaped spacer fabrics 

In order to obtain the U shaped preform, we 
used single jersey to knit the two surface layers 
with only uneven needles and two yarn carriers, 
one carrier for each needle bed in order to have an 

These preforms were produced on CMS 330 
TC E5 flat knitting machine. The technical features 
of this kind of machine such as racking system, 
loop transfer and individual needle selection make 
it suitable for the production of diversified 
structures with complex shapes. 

The manufacturing technique of v-shaped 
spacer fabric is deduced from the previous binding. 
The only difference is to knit surface layers and 
cross-links on front and rear needle beds 
alternatively to avoid knitting troubles.

The obtained 3D structures are illustrated in 
Figure 2.

opened structure from the both sides to insert 
molds. Then, the first course of the cross-link is 
made by single jersey on front needle bed and 
connecting layers are knitted using only even 
needles. Finally, the last course of cross-links is 
linked to back surface layer by means of racking 
and loop transfer. We should notice that cycles 
must be added to have the desired thickness 
(connecting layers length). 

: Knitting direction; 1, 3: surface layers;
 2, 4: connecting layers

Figure 2. V (top) and U-shaped spacer fabrics

2.2. Manufacturing technique of composite 
materials

3D composite materials were obtained through 
a hand-worked process using an unsaturated 
polyester resin "Crystic®125 PA" supplied by 
SCOTT BADER. A stiff cardboard mold was 
embedded into the structure interspaces and the 
resin, mixed with an organic peroxide curing agent 
in the proportion of 2% of the resin volume, was 
applied on the surface and the connecting layers 
using a wide brush. The final consolidated 
sandwich structures are presented in Figure 3. 
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Figure 3 U (top) and V-shaped 3D composites

During bending test, the upper layer is 
subjected to a compression force while the bottom 
one is exposed to a tensile load. Due to these 
constraints, breaks and cracks occurs in the 
deformed shape of the specimens (Figure 4).

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

2.3 Mechanical tests

For the bending test, the size of the specimens 
was 200×35 mm at a loading speed of 2 mm/min 
and the distance between the two supporting points 
was 160 mm.

For the compression test, the specimens having 
an area of 80×80mm were subjected to a 
compressive force at a test speed of 1 mm/min.

3.1. Bending properties

In this current study, three-point bending and 
flat compression tests were performed by a Lloyd 
EZ 20 testing machine.

Figure 4 Deformed composites under bending test

Figure 5 illustrates the mechanical behavior of 
the 3D composites under three-point bending load. 
It can be seen from the stress-displacement curve 
(Figure 5) that the bending stress increases 
linearly with the displacement until the connecting 
layer starts to fail which causes the load's decrease.

Figure 5. stress-displacement curves of bending tests 
on 3D spacer fabric composites

V-shaped composite has the highest bending 
strength and modulus as can be seen from Table 1. 
Thus, V arrangement is more resistant under 
bending loads since it presents a higher number of 
bonding points between the outer layers which 
makes them strongly linked together. However, it 
presents the lowest displacement when flexural 
load reached the maximum so it is stiffer than the u 
shaped arrangement.

3.2. Compression properties
After compression test, deformed composites 

show cracks on external layers and a total crash of 
cross-links as shown in Figure 6.

According to the experimental stress-
deformation curves shown in Figure 7, the U- and 
V-shaped composites show a linear elastic 

Figure 6 Deformed 3D composites under flat 
compressive loads: (a) V and (b) U-shaped 

composites
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behavior until the matrix cracking begins. Then, 
the load starts to decrease due to the destruction of 

Table 1
Bending and compression test results of 3D consolidated spacer fabrics

the cross links. This phenomenon continues until 
the connecting layers fail completely.

Sample

V-shaped composite

U-shaped composite

Three-point bending test Compression test

Maximum stress
(MPa)

Elasticity 
Modulus

(MPa)

Maximum stress
(MPa)

Elasticity 
Modulus

(MPa)

3.42

1.49

4.96

2.75

2.8

3.68

2.86

4.56

Figure 7. stress-displacement curves of compression 
tests on 3D spacer fabric composites 

It can also be seen from table 1 that the U-
shaped composite has the highest compressive 
stress and modulus. This could be explained by the 
vertical arrangement of cross-links, which is more 
resistant to compressive loads than V-connection 
since it allows a balanced distribution of load on 
composite surface layers.

We did not find similar tests made on knitted 
reinforced composites in literature given the 
scarcity of studies reporting on the development of 
such composites. Only U-shaped woven compo-
site was developed and characterized by Mountasir 
et al. (Mountasir et al., 2013) and Wang et al. 
(Wang et al., 2014).

4. CONCLUSION

The consolidated composites were characte-
rized under compression and bending tests. Results 

In this study, three dimensional flat-knitted 
spacer fabrics were produced for composite 
reinforcements.

Finally, the use of the cotton yarn as a rein-
forcement material can be seen as a trend to 
develop bio- composites in order to reduce the 
environmental impact of man-made fibers.

show that sandwich panel having U-shaped cross-
links is stiffer in compression whereas higher 
bending properties were obtained with the V-
shaped arrangement.

Consequently, mechanical performances of 
knitted sandwich structures are greatly affected by 
the connecting layer's shape. Thus the selection of 
the spacer fabric according to its composite 
envisaged application is of primary importance.
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КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ

РЕЗЮМЕ
Изискванията и употребата на медицински изделия подлежат на строга регулация и 

клиничен контрол. Направен е анализ на съществуващите нормативни документи и са 
систематизирани изискванията към хирургичните конци. Дефинирани са показателите за 
оценка на качеството, както и методите за тяхното определяне и контрол.

Разработен е алгоритъм за контрол на качеството и документооборот при производството 
на хирургични конци. Той включва описание на последователните стъпки за извършване на 
входящ, текущ и краен контрол, както и необходимите действия. Алгоритмът е представен под 
формата на блок-схеми.

Извършен е контрол на качеството на избрани резорбируеми и нерезорбируеми конци. Той 
включва: външен вид (замърсяване, мъх, неравномерност на цвета, разплетени краища и др.), 
съответствие на диаметъра на метричния номер на конеца и якост на опън на прост възел. 
Изпитанията са проведени в лабораторията на „R1 Suture” ООД в съответствие с 
разработения алгоритъм. Получените резултати са сравнени с изискванията, дадени в 
Европейската фармакопея, 7-мо издание. 

Ключови думи: медицински текстил, хирургични конци, контрол на качеството

QUALITY CONTROL OF SUTURE THREADS 
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An algorithm for quality control and document flow in the production of suture threads has been 
developed. The proposed algorithm includes the sequential steps for performing incoming, ongoing and 
final control, as well as the required actions. It is designed in the form of flowcharts.

Keywords: medical textiles, surgery, suture threads, quality control

The requirements and use of medical textiles are strictly regulated and clinically controlled. An 
analysis of the existing normative documents was made and the requirements for surgical sutures were 
systematized. The indicators for quality assessment were defined and the methods for their determination 
and control are set.

ABSTRACT

The quality control of the selected absorbable and non-absorbable threads was performed according 
to the developed algorithm. Tests were carried out in the laboratory of “R1 Suture” Ltd. and included the 
control of the following suture parameters: appearance (pollution, moss, color unevenness, open 
braided thread, etc.), conformity of the diameter of the thread metric number, tensile strength of a simple 
knot. The results obtained were compared with the requirements given in European Pharmacopoeia, 7-th 
Edition.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Зашиването на рани е една от първите 

медицински дейности. Данни за подобни 
манипулации могат да бъдат намерени в 
древноегипетските текстове от 3000 г. пр. н.е., а 
най-старият запазен и до днес хирургичен 
конец е намерен в мумия от 1100 г. пр. н.е. [1 ,2].

Първото подробно описание за зашиване на 
рана с хирургичен конец е направено от 
индийския мъдрец и лечител Сушрута през 500 
г. пр. н.е. „Бащата на медицината“ Хипократ 
също описва техники за изпълнение на 
хирургични шевове (сутури), а Гален е първият 
предложил използването на черва за израбо-
тката на конци. Първите метаболизиращи се в 
човешкото тяло конци се произвеждат от 
андалуския хирург Ал-Захрави през Х век. В 
средата на XIX век Джоузеф Листър въвежда 
редица подобрения в техниката на изпълнение 
на шевовете и задължителната им стерили-
зация. Големият бум в производството на 
хирургически конци настъпва през ХХ век, 
когато започва производството на синтетични 
конци.

Днес изпълнението на хирургични шевове е 
рутинна дейност. Тя може да се извършва както 
ръчно (Фигура 1), така и машинно (Фигура 2) с 
използването на метални скоби и специален 
апарат [3].

Фигура 1 Ръчно изпълнявана сутура

Фигура 2 Машинна сутура

За извършването на ръчен шев има огромно 
разнообразие от хирургични шевни материали, 
с чиято помощ могат да се осъществяват 
атравматични шевове на кожа, вътрешни 
органи, кръвоносни съдове и др. Правилният 
избор е предпоставка за  бързо и безпроблемно 
зарастване на участъка, който е бил наранен 
или подложен на хирургическа интервенция.

· според това дали се абсорбират в 
човешкото тяло: резорбируеми (Catgut - от 
животински черва, от PGA - полигликолова 
киселина, PLА - полилактозна киселина и 
др.) или нерезорбируеми (от полиестер , 
полиамид, полипропилен и др.);

· според състава: естествени (от животин-
ски черва, коприна или лен), синтетични 
или метални;

Хирургичните конци могат да бъдат [1-5] :

· обагрени и необагрени;

· според структурата: монофиламентни 
(Фиг. 3а) и полифиламентни (най-често 
оплетени- Фиг. 3б);

· според наличието на покритие - с или без 
покритие.

· без и с добавени допълнителни вещества 
за антимикробно, протововъзпалително, 
обезболяващо или друго действие.

Фигура 3 Монофиламентен (а) и оплетен 

полифиламентен (б) конец [5]

а)

б)

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 

REFERENCES
[1] Български тълковен речник, изд. "Наука и 

изкуство", С., 2012.

Figure 1 Combed yarn process

R =
L

N.Tt
510 (4)RS



261TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE

БРОЙ 9/2019

Изискванията към хирургичните конци, 
към тяхното производство и използване са 
строго регулирани и са обект на клиничен 
контрол.  Сред основните регулаторни 
документи са: Директива 93/42/ЕИО на Съвета 
относно медицинските изделия [6], Изданията 
на Европейската фармакопея [7], БДС EN ISO 
13485:2016 Медицински изделия. Системи за 
управление на качеството. Изисквания за 
целите на нормативните актове [8] и др. В тях са 
определени както изискванията към системата 
за управление на качеството, когато дадена 
организация трябва докаже своята способност 
да осигури медицински изделия, които 
постоянно да съответстват на изискванията на 
клиента, така и изискванията към качествените 
показатели на хирургичните конци като: 
геометрични размери (дължина и диаметър), 
здравина и разтегливост, стерилизация, 
опаковане и етикетиране.

Като част от ЕС България е хармонизирала 
своята нормативна база в съответствие с 
Директива 93/42/ЕИО на Съветаот 14 юни 1993 
година относно медицинските изделия. Тя 
регламентира съществените изисквания, на 
които изделията трябва да отговарят, процеду-
рата за оценяване на съответствието и за 
провеждане на клинични изследвания, ако 
такива са необходими, нотифицираните 
органи,  както и всички процедури по  прое-
ктиране, пускане на пазара и пускане в 
употреба, както и специалните процедури за 
системи и опаковъчни процедури.

Независимо какъв вид конец ще бъде 
използван, той трябва да отговаря на следните 
изисквания: да бъде здрав, стерилен, неток-
сичен, както и да бъде достатъчно гъвкав, за да 
са огъва и завързва лесно.

НОРМАТИВНА БАЗА

Някои от показателите на хирургичните 
конци влизат в обхвата на т.н. Фармакопея. 
Фармакопеята е книга, включваща моно-
графии, и всички изисквания, включени в нея 
са задължителни за веществата, препаратите и 
лекарствените форми, които се съдържат в нея. 
Официална Фармакопея за Р. България е Евро-
пейската фармакопея (European Pharmaco-
poeia). Съответните  издания  на  Европейската  
фармакопея  и  допълненията  към тях се 
публикуват официално на  английски  и  

В нормативната уредба у нас тя се регламен-
тира в БДС EN ISO 14971:2012 Медицински 
изделия. Прилагане на управлението на риска 
при медицински изделия [10]. В стандарт-
изационния  документ  е  опис ано  как 
производителят да идентифицира опасно-
стите, свързани с медицински изделия, да 
оцени свързаните с тях рискове, да контролира 
тези рискове, както и да мониторира ефект-
ивността на контрола. Изискванията в този 
стандарт са приложими за всички етапи от 
жизнения цикъл на медицинското изделие.

Освен с етиленов оксид, стерилизация 
може да се извърши чрез радиация (БДС EN 
ISO 11137-1:2015 Стерилизация на продукти за 
здравеопазването. Радиация. Част 1: Изиск-
вания за развитие, валидиране и постоянен 
контрол на процесите на стерилизация на 
медицинските изделия [12] и БДС EN ISO 
11137-2:2015 Стерилизация на продукти за 
здравеопазването. Радиация. Част 2: Опреде-
ляне на дозата за стерилизация [13]), влажна 
топлина (БДС EN ISO 17665-1:2006 Стерили-

По-долу са систематизирани нормативните 
изисквания, които се поставят към хирургич-
ните конци.

френски  език. Графикът за публикуване и 
влизане в сила на изданията на Европейската 
фармакопея и допълненията към нея може да 
бъде свален от официалната страница на 
Изпълнителната агенция по лекарствата [9]. В 
него се вижда, че последното допълнение на 9-
тото издание е публикувано през януари 2019 г. 
и е влязло в сила на 1 юли 2019 г., а 10-тото 
издание е публикувано през юли 2019 г. и ще 
влезе в сила от 1 януари догодина. Влизането в 
сила на съответните издания и техните 
допълнения се извършва със Заповед на мини-
стъра на здравеопазването.

Биологична  безопасност

Стерилизация
Изискванията за разработване, валидиране 

и контрол на стерилизационните процеси за 
медицински изделия са регламентирани в БДС 
EN ISO 11135:2014 Стерилизиране на продукти 
за здравеопазването. Етиленов оксид. Изиск-
вания за разработване, валидиране и редовен 
контрол на стерилизационните процеси за 
медицинските изделия [11].
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зация на продукти за опазване на здравето. 
Влажна топлина. Част 1: Изисквания за 
разработването, валидирането и контрола на 
процес на стерилизация на медицинските 
устройства [14] и CEN ISO/TS 17665-2:2012 
Стерилизация на продукти за здравеопазване-
то. Влажна топлина. Част 2: Указания за 
прилагане на ISO 17665-1 [15]), суха топлина 
(БДС EN ISO 20857:2013 Стерилизация на 
продукти за здравеопазването. Суха топлина. 
Изисквания за разработване, валидиране и 
постоянен контрол на процеса на стерилизация 
на медицински изделия [16]) и нискотемпера-
турна водна пара и формалдехид . 

Качеството на стерилизация се контролира 
чрез биологични и химични индикатори. 
Общите изисквания към биологичните инди-
катори са дадени в БДС EN ISO 11138-1:2017 
Стерилизация на продукти за здравеопаз-
ването. Биологични индикатори. Част 1: Общи 
изисквания [17], а в останалите части на 
стандарта (от 2 до 5) са дадени изискванията 
при използването на различните стерили-
зационни методи, описани по-горе.

Химичните индикатори и тяхното опреде-
ляне е стандартизирано в БДС EN ISO 11140-
1:2014 Стерилизация на продукти за здравео-
пазването. Химични индикатори. Част 1: Общи 
изисквания [18], както и в останалите части на 
стандарта (от 2 до 4).

Метричен номер

Уредите, които се използват за изпитване и 
определяне на индикаторите са стандарти-
зирани в БДС EN ISO 18472:2019 Стерилизация 
на продукти за здравеопазването. Биологични и 
химичн-и индикатори. Апаратура за изпитване 
[19].

Разработването на процедури за контрол на 
качеството на стерилизация се извършва 
съгласно БДС EN 12297:2003 Биотехнология. 
Съоръжения. Ръководство за процедури за 
изпитване за контрола на стерилизацията [20].

Европейските производители на хирур-
гични конци са задължени да спазват метри-
чната класификация и номенклатура за 
диаметър на конеца, установени в  Европей-
ската фармакопея (Ph.Eur). 

Таблица 1 
Връзка между метричните номера, съгласно Европейската фармакопея,

Фармакопеята на САЩ и диаметъра на хирургичния конец [2]
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Измерването се извършва с помощта на 
микрометър, като конецът се опъва със сила, 
определена от метричния номер на конеца 
(Фигура 4).

Таблица 1 е сравнителна таблица, даваща 
възможност да се сравнят диаметрите на 
хирургичните конци с конвенционалната 
номенклатура, използвана досега (Фармако-
пеята на САЩ). Характерно за метричните 
номера Фармакопеята на САЩ е, че те нямат 
пряка връзка с диаметъра на конеца. За разлика 
от тях, метричните EP номера могат да бъдат 
преобразувани в диаметър, като 1 метричен 
номер = 0,1 mm от диаметъра на конеца.

Фигура 4 Стенд за определяне на диаметър на 
хирургичен конец [21]

Здравината на конеца е много важна, тъй 
като както по време на манипулацията, така и 
по време на периода на зарастване, той изпитва 
значителни напрежения. В периода на 
резорбиране здравината значително намалява. 
Счита се, че конецът се е резорбирал, ако 
здравината му е намаляла с 50%.

Здравина

Здравината на конеца се определя като 
здравина на прост възел (Фигура 5).  Измер-
ването може да се извърши с класически 
динамометър (Фигура 6), като фиксирането на 
конеца в двата края се извърша чрез направата 
на 3 намотки около цилиндрични държачи 
(Фигура 7).  Възелът се формира преди поста-
вянето на конеца за изпитване. Предварител-
ното натоварване се определя в зависимост от 
метричния номер на конеца.

Фигура 5 Прост възел [22]

Фигура  6 Динамометър за определяне на 
здравина на хирургически конец [2]

Фигура  7 Схема на захващане на конеца за 
определяне на здравината [21]

В някои страни допълнително се определят [21, 
22]:

Нормите за здравина са дадени в Европейската 
фармакопея. Изискванията са във функция от вида 
на конеца: резобрируем или нерезорбируем, а за 
резорбируемите нормите са в зависимост от това 
дали конецът е монофиламентен или полифила-
ментен (Табл. 2).
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 Маркировка и информация за потреби-
теля

 Маркировката трябва да съответства на 
БДС EN ISO 15223-1:2017 Медицински изделия. 
Символи, използвани в етикетите при етикетиране 
и в предоставяната информация за медицински 
изделия. Част 1: Общи изисквания [26]. Пример за 
маркировка и информация е показан на Фигура 8.

 Опаковки

· сила на закрепване на конеца в атравмати-
чна игла (сила, необходима за откъсване на конеца 
от иглата в N, като нормите са в зависимост от вида 
на конеца).

В зависимост от вида и приложението на 
хирургичния конец съществува огромно разнооб-
разие от  начини за опаковането им: в малки 
дължини или в големи дължини, с игла или без игла, 
в единични или групови опаковки и т.н.

 Независимо от вида на опаковката, към нея 
се поставят редица изисквания по отношение на 
стерилността й, регламентирани в следните 
стандарти: БДС EN ISO 11607-1:2017 Опаковки за 
окончателно стерилизиране на медицински 
изделия. Част 1: Изисквания за материали, 
стерилни преградни системи и системи за опако-
ване [23], БДС EN ISO 11607-2:2017 Опаковки за 
окончателно стерилизиране на медицински изде-
лия. Част 2: Изисквания за валидиране на процесите 
на оформяне, запечатване и окомплектоване [24] и 
СД CEN ISO/TS 16775:2014 Пакетиране на 
окончателно стерилизирани медицински устрой-
ства. Указания за прилагане на ISO 11607-1 и ISO 
11607-2 [25].

· разтегливост до скъсване на прост възел 
(обикновено изискването е тя да е под 40%);

· дължина на конеца (не трябва да е по-малка 
от 98% от номиналната дължина);

Фигура 8 Обозначения върху опаковка на 
хирургичен конец с игла

Таблица 2
Изисквания за минимална здравина на 

хирургичните конци [2]

ПР4 - Производствени процеси;

ПР3 - Управление на процеси, свързани с 
клиенти;

· БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управле-
ние на качеството. Изисквания [28]; 

Основни процедури
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медицинските изделия [6];

Разработени са редица документи, някои от 
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[29].
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ОД13 - Сертификат за качество на хирургични 
конци с атравматични игли;

· оплетен резорбируем от PGA с покритие - 
К1;

Първоначално е извършен контрол на външния 

ОД16 - Списък на одобрените доставчици;

· монофиламентен нерезорбируем от PA – 
К2.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ХИРУР-
ГИЧНИ КОНЦИ

Извършен е контрол на качеството на следните 
два вида стерилни хирургични конци с метричен 
номер ЕР 4 (USP 1): 

ОД14 - Протокол за проверка на междинен 
продукт;

ОД15 - План за качество на продукцията;

ОД12 - Сертификат за качество – лигатура;

 На Фиг. 9 е представена блок-схема на 
алгоритма за извършване на входящ контрол, а на 
Фиг. 10 – за текущ и краен контрол.

ОД17 - Маршрутна карта;
ОД18 - Технически спецификации за суровини 

и материал.

РИ2 - Архивирани проби и проби образци;

РИ5 - Измерване на здравина на прост възел на 
конеца;

РИ6 - Измерване на силата на закрепване на 
конеца към иглата;

ОД6 - Дневник контрол на стабилност;

РИ4 - Визуален контрол на конците;

ПР7 - Управление на несъответстващ продукт;

ОД5 - Входящ контрол етикети;

Инструкции

ОД3 - Входящ контрол игли;

ПР5 - Идентификация и проследимост;
ПР6 - Складиране, съхранение и експедиция;

ПР8 - Коригиращи и превативни действия. 

РИ1 - Входящ контрол суровини;

РИ3 - Вземане на проби за лабораторни изпит-
вания;

РИ7 - Проверка при приемане и освобождаване 
на готов продукт.

Оперативни документи
ОД1 - Разрешение за продажба; 
ОД2 - Входящ контрол конци;

ОД4 - Входящ контрол опаковки;

ОД7 - Дневник протоколи от изпитвания;

ОД9 - Дневник архивирани  проби;

ОД8 - Дневник за пореден номер на разрешител-
ни за продажба на крайни продукти;

ОД10 - Дневник за вземане на проби;
ОД11 - Протокол за проверка на готов продукт;

вид на конците по следните показатели:

· мъх;
· неравномерност на оцветяването;

· замърсяване;

Фигура 9 Блок-схема за извършване
 на входящ контрол
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ПР7

· отворена оплетка на конеца (за К1);

· пъпки по полимерното покритие (за К1).

· механични повреди на полимерното покритие 
(за К1);

· липсващо покритие (за К1);

Не са установени видими дефекти.

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 

REFERENCES
[1] Български тълковен речник, изд. "Наука и 

изкуство", С., 2012.

Figure 1 Combed yarn process

R =
L

N.Tt
510 (4)RS



266 СПИСАНИЕ "ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО"

Фигура 10 Блок-схема за извършване на междинен 
и краен контрол

(0,456±0,004) mm за К1 и (0,423±0,002) mm за К2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направен е преглед и анализ на съществу-

ващите нормативни документи, свързани с 
контрола на качеството при производството на 
хирургични конци. Систематизирани са изисква-
нията към тях, показателите за оценка на качеството 
и методите за изпитване.

Разработен е алгоритъм за контрол на 
качеството при производството на хирургични 
конци. 

Извършен е контрол на качеството на 
избрани резорбируеми и нерезорбируеми конци по 
външни, геометрични и механични показатели. 
Получените резултати са сравнени с изискванията, 
дадени в Европейската фармакопея. Те показват 
съответствие с нормите.
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По отношение на диаметъра, за метричен 
номер ЕР 4 той трябва да бъде в границите (0,400-
0,499) mm, а измерените диаметри са съответно 

Измерена е дължината на конците, като и за 
двата продукта обявената дължина е 75 cm. За К1 е 
установена средна дължина (75,72±0,29) cm, а за К2 
- (76±1,31) cm.

След това е осъществен контрол на 
геометричните показатели  на конците.
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ОСНОВНИ СТИЛОВЕ В ОБЛЕКЛОТО

Кристина Савова
Нов български университет

BASIC FASHION STYLES IN CLOTHING

Christina Savova
New Bulgarian University

The term “style” is ambiguous. Used in various sciences such as literature, arts, linguistics and 
aesthetics, and cultural science. In an artistic manner the style indicates both the author's creativity and 
the specific characteristics. At the beginning of the development of human culture, the style is uniform, 
universal for all kinds of art and strictly subordinated to the religious and ideological canons. Upon the 
formation of any artistic style it's the architecture that has a leading role with the subordination of all 
other arts.The contemporary costume and contemporary art is characterized by the presence of 
coexisting stylistic directions, depending on the influence of fashion. The relationship between style and 
fashion is obvious, but the style is more resistant clothing aesthetic creation. It was hardly a coincidence 
when Coco Chanel announced that “Fashion comes and goes – the style remains.”In the 20 century the 

th 

basic fashion clothing styles such as classical, romantic, sports and ethnic were formed and strongly 
established.

ABSTRACT

Key words: fashion theory, fashion style, apparel.

Понятието „стил“ е многозначно. Използва се в различни науки като литературознание, 
изкуствознание, лингвистика, културология и естетика. В художествен смисъл, стилът 
обозначава както творческия маниер на автора, така и характерните особености.

Съвременният костюм, както и съвременното изкуство, се характеризират с наличието на 
едновременно съществуващи стилови направления, в зависимост от влиянието на модата. 
Взаимовръзката между стила и модата е очевидна, но стилът е по-устойчив естетически 
критерий в облеклото. Не случайно Коко Шанел е казала „Модата идва и си отива – стилът 
остава.“

В модата на ХХ век се сформират и трайно се утвърждават следните основни стилове: 
класически, романтичен, спортен и етнически.

Ключови думи: теория на модата, модни стилове, облекло. 

РЕЗЮМЕ

В началото на развитието на човешката култура, стилът е единен, универсален за всички 
видове изкуства и строго подчинен на религиозни и идеологически канони. При формирането на 
всеки художествен стил, водеща роля има архитектурата, подчинявайки всички останали 
видове изкуства.

(второ публикуване)

(second posting)
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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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Основни стилове в облеклото
Понятието стил е многозначно. Според 

тълковния речник това е система от елементи, 
подчинени на единна художествена закономер-
ност, вид, разновидност, маниер. В ежедневи-
ето думата стил се използва, за да опише 
съвкупност от характерни признаци, например 
„стил на живот“, „стил на поведение“, „стил на 
ръководене“, „стил на работа“.

Съвременният костюм, както и съвремен-
ното изкуство, се характеризират с наличието 
на едновременно съществуващи стилови 
направления, в зависимост от влиянието на 
модата. Взаимовръзката между стила и модата 

В началото на развитието на човешката 
култура, стилът е единен, универсален за 
всички видове изкуства и строго подчинен на 
религиозни и идеологически канони. При 
формирането на всеки художествен стил, 
водеща роля има архитектурата, подчинявайки 
всички останали видове изкуства. Например, в 
готическия стил, архитектурата е с удължени 
пропорции, с устремени към небето форми, със 
силно увеличен размер на цялата сграда. Същи-
ят опозиционен принцип се използва и при 
изграждането на всички други произведения в 
готическото изкуство, включително и при 
костюма. Пропорциите на готическото облекло 
са също удължени – фигурата е слаба, облекло-
то е с висока талия, с висока конусовидна шапка 
и с прекалено дълги островърхи обувки. 
Всичко това създава чувството за издължаване 
на човешката фигура, за да изглежда като готи-
ческа катедрала.

Самата дума е от гръцки произход и 
възниква още през Античността. Произлиза от 
„стилос“, което означава заострена пръчка, с 
която се е писало върху восъчна дъска. Затова 
„стил“ първоначално се е използвал, за да 
отличи различни литературни маниери.  По-
късно започва да се употребява и в Рим, където 
се използва със значението „начин на поведе-
ние“. От края на XVIII век Йохан Венкелман 
започва да използва понятието в съвременния 
смисъл на думата и го въвежда като термин. 
Може да се употребява с различни значения, но 
във всеки случай се разбира цялостната худо-
жествена система, създаваща единна образно-
пластична система на произведения в дизайна, 
архитектурата, изобразителното и декоратив-
но-приложното изкуство.

и очевидна, но стилът е по-устойчив естети-
чески критерий в облеклото. Не случайно Коко 
Шанел казва, че“модата идва и си отива, но 
стилът остава“.

Облеклото в този стил се изработва от 
висококачествени материали като естествена 
вълна, коприна, лен, памук. Отличава се с 
проста линия и кройка, използват се техники, 
разработвани с десетилетия, с деликатни 
цветови решения и достатъчно строго звучене 
като цяло. Облеклото не се набива на очи с 
яркост и оригиналност, а привлича внимание с 
високо качество на изпълнението.

Класическият стил се появява в Англия в 
края на XIX век, поради което се нарича още 
„английски“. Коко Шанел развива този стил, 
като създава късо сако от букле без яка, 
поръбено с ширити и с външни джобове, което 
се комбинира с права пола. Видът, в който е 
добре познат днес води началото си от Ив Сен 
Лоран, популяризирал костюма с панталон 
през 70-те години. По-късно, през 80-те години 
този стил се развива от италианския дизайнер 
Джорджо Армани и американците Келвин 
Клайн, Дона Карън и Ралф Лорън. Популяр-
ността му се дължи на практичността и удобст-
вото, които се съчетават с непреходна елегант-
ност.

Класическото облекло е характерно за хора 
в зряла възраст. То налага по-сдържан маниер 
на поведение и способства за създаването на 

 Проектите, изпълнени в класически стил, 
имат продължителен цикъл и не губят своята 
актуалност бързо, т.е. не трябва излизат от мода 
в продължение на няколко сезона. Освен това, 
класическите облекла се съчетават добре  с 
други стилове. Най-типичните аксесоари, 
допълващи класическите дрехи са вратовръз-
ки, шалове и шапки, а при мъжете и копчета за 
ръкавели, игли за вратовръзки и др.

В модата на ХХ век се сформират и трайно 
се утвърждават следните основни стилове: 
к л а с и ч ес к и ,  р ом а н т и ч е н ,  с п о рт е н  и 
етнически .  Всички те се отличават от 
историческите художествени стилове в 
облеклото от предходните епохи по основната 
функционалност и предназначение на костю-
ма. Въпреки постоянните промени в модните 
тенденции, тези стилове присъстват в 
облеклото през всичките периоди на ХХ век , 
което позволява да ги наричаме основни.
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делова обстановка. Формира се подстил 
градски облекла за бизнес или т.нар. делови 
стил. Костюмът в бизнес стил е задължителен в 
гардероба на съвременната жена, която живее и 
работи в градски условия.

Спортният стил се формира в края на XIX 
век, когато се появява и специалното облекло за 
активен спорт. Първата дреха, която влиза от 
спорта в ежедневието, е блузата с поло-яка на 
френския тенисист Рене Лакост.

Романтичният стил има много и различни 
проявления, затова е наричан още „фантазен“. 
Вдъхновен от историята и носталгията, често 
взаимства форми от историческите костюми, 
кройки, декорации и др. През 70-те години на 
ХХ век се налага сред водещите тенденции в 
облеклото на младите хора. Силно повлиява 
творчеството на дизайнерката Лаура Ашли и 
модна къща Биба.

Облеклото в романтичен стил може да има 
малък или голям обем, да приляга плътно по 
фигурата или да е леко отпуснато, да падат меки 
гънки или бъде широко и пищно. Изработва се 
както от ефирни тъкани (естествена коприна, 
вискоза), така и от по твърди материали, като 
брокат, например. Колористичните решения 
също са разнообразни - от светли пастелни 
нюанси до ярки, наситени цветове.

Въпреки многобразието в проявленията, 
романтичният стил има едно обединяващо 
начало - подчертана женственост на облеклата. 
Това се постига чрез различни декоративни 
техники и елементи - рюшове, волани, жабо, 
богати дантели, ленти, бродерии и т.н. Подчер-
таният романтичен характер на облеклата 
налага използването на различни аксесоари - 
шапки, шалове, дантелени ръкавици, колиета, 
обеци, гривни, брошки и др. Романтичната 
дреха може да промени визията, жестовете, 
маниерите на една жена до неузнаваемост. Тези 
облекла създават настроение и по-тържествена 
атмосфера.

 Бумът на фитнеса и аеробиката през 80-те 
години на ХХ век допринася за изключителната 
популярност на този стил в наши дни. 
Огромният напредък на новите технологии при 
изработването на материи и култът към 
хармоничното тяло определят спортния стил 
като неизменна част от гардероба на съвремен-
ната жена. През последните  десетилетия 

Съвременното облекло в етнически стил е 
изпълнено в духа на националните историчес-
ки костюми. От тях то взаимства основните си 
черти като простота и рационалност, удобство 
и функционалност на формата, многослойност 
и богата декорация. Използват се традиционни 
аксесоари - шалове, кърпи, разнообразни 
украси за глава, бродерии, нашивки, бижута и 
др.

В съвременната мода спортният стил 
съдържа в себе си множество подстилове. Най-
популярните са деним, сафари, милитъри и 
т.н. Широкото разпостранение на спортните 
облекла ги прави подходящи за ежедневието – 
работа, активна почивка и спортни занимания.

Етническият стил в облеклата е вдъхновен 
от костюмите в различните епохи и народи – от 
националните костюми на европейците до 
облеклото на местното население на Африка, 
Южна Америка, Азия и тихоокеанските остро-
ви. 

Основното изискване към облеклото в 
спортен стил е да бъде удобно при активно 
движение, като това определя формата и 
материите. Обемно, свободно или плътно 
прилепнало по фигурата? Използват се леки и 
еластични тъкани с добри хигиенични свойства 
- хигроскопичност, водо- и въздухопро-
пускливост. Налага се и изискването да бъдат 
хипоалергични. Спортната дреха трябва да 
бъде функционална. За изработката й задължи-
телно се използват естествени материали и 
влакна, като памук, вълна коприна. Цветовата 
палитра се отличава с яркост, контраст, 
активност. За удобство се използват множество 
детайли - джобове, пагони, гайки, колани, а 
като декорации присъстват нашивки, бродерии, 
щампи, фирмени знаци, интересни шевове и 
др.

ежедневната мода почти напълно се припокри-
ва със спортните облекла. Например, маратон-
ките стават обувки за всеки ден. През този 
период дизайнери като Бетси Джонсън и Норма 
Камали пренасят флуоресцентните цветове и 
тесните еластични костюми за аеробика на 
дансинга, като те стават неизменна част от 
диско-културата.

Облеклото в етнически стил изразява близо-
стта с природата, която толкова липсва в 
съвременния градски живот. Удобството и 
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Облеклата в етнически стил стават особено 
популярни през 60-те и 70-те години, когато 
светът е залят от хипи-вълната. „Децата-цветя“ 
комбинират дрехи от различни части на света 
като демонстрация на свободния дух и 
несъгласие с морала на обществото. Дизайне-
рите, които широко експлоатират темата са 
Етро, Джон Галиано, Жан-Пол Готие, Кензо, 
Кристиян Лакроа и др.

В съвременната мода често се наблюдава 
смесване на стилове. Това явление се нарича 
еклектика. Има стилове, които естествено и 
леко се комбинират помежду си. Така 
например, класическият стил лесно върви с об-
лекла в романтичен или спортен дух. Умелото 
съчетаване на стилове позволява много 
варианти в един гардероб, но с идеята да се 
запази целостта и хармонията в костюма.

Днес по световните подиуми дефилират 
модели, облечени едновременно в тънка 
коприна и груб памук, естествена кожа и 
„стари“ дънки, претенциозен брокат и строг 
английски туид. Вълнени якета се съчетават с 
прозрачни поли от шифон, широки спортни 
панталони в стил „хай-тех“ с множество 
джобове се носят с вискозни пуловери по 
тялото, дънки с бродерии и инкрустации с 

В последно време еклектиката е трайна 
модна тенденция. Съчетавайки това, което 
традиционно се счита за неуместно, се превръ-
ща в любим прийом на модните дизайнери. За 
тях еклектиката дава неограничени възмож-
ности и открива нови хоризонти. 

Етно-стилът в съвременната мода се 
заражда в началото на ХХ-ти век, когато хората 
масово се интересуват от национални костюми 
и народни носии. По тази причина той е познат 
като фолклорен. Първите му прояви са в 
работите на Пол Поаре. Голямо влияние оказват 
и представленията на прочутия балети Сергей 
Дягилев, играещи се парижка сцена, в които се 
разказват сюжети от руския и източния фол-
клор. 

комфортът при носене правят етническите 
дрехи подходящи за почивка на морето или 
планината, разходки и екскурзии и са особено 
предпочитани от младите.

[5] Cumming, V., Cinnington, C.W., Cinnington, 
P.E., (2010). The Dictionary of Fashion 
History. Berg

https://www.bergfashionlibrary.com/view/TC
AF/chapter-TCAF0009.xml (10.04.2012) 

[3] Пармон, Ф.М. (1997). Композиция костюма, 
одежда, обувь, аксессуары. Мос-ква

[4] Cafelato, P. (2004). “Style and Styles between 
fashion and Grotesque“. In The Berg Fashion 
Library.

[7]  Warner, P.C. (2005). “The Americanization of 
Fashion: Sportwear, the Movies and the 
1930s”. In The Berg Fashion Library.

https://www.bergfashionlibrary.com/view/
bewdf/BEWDF-v3/EDch3045.xml (16.05.2012)  

[8] Weltersq L., Cunningham, P.A, (eds.) (2005). 
The Americanization of Fashion: In Twentieth-
Century American Fashion”. In The Berg 
Fashion Library.

[6] Parsons, J. (2010). “Leisure”. In The Berg 
Fashion Library. Sept.

https://www.bergfashionlibrary.com/view/CL
OTHBOD/chapter-CLOTHBOD0006.xml  
(12.03.2012)  

https://www.bergfashionlibrary.com/view/  
TCAF/chapter-TCAF0005.xml (01.05.2012) 

Свободата на избора, обаче, крие своите 
опасности. Човек, незапознат със закономерно-
стите на композицията в облеклото, може не 
само да не подобри въшния си вид, но и да го 
направи нелеп, дори отблъскващ. Затова прели-
стването на модните списания не е достатъчно, 
а е необходимо е да се развие личен вкус. 
Според дизайнерката Дона Карън „Стилът  - 
това е нещо повече от обикновена дреха, това е 
езикът на тялото“.

камъни. Модата вече не дава готови рецепти, а 
позволява на всеки смело да експериментира и 
да избира между различни варианти и в крайна 
сметка да намери най-подходящите облекла за 
себе си и така да наложи собствен стил.
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МЕТОДИКИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА МЪЖКИ РИЗИ

Радка Атанасова

Настоящата разработка има за цел да сравни и анализира известни методики за 
проектиране на мъжки ризи. Конструкциите са построени автоматизирано чрез използване на 
възможностите на графичен софтуер. При изследването е обърнато специално внимание на 
вратната извивка и възела ръкавна извивка/ ръкавен овал от едношевен ръкав. Проследени са 
промените, които настъпват при вариране на типоразмера.

РЕЗЮМЕ

PATTERN MAKING OF MEN'S SIRTS

Radka Atanasova

ABSTRACT 
Thе aim of the paper is to compare and analyze the known methods for men's shirts design. Thе 

patterns аге constructed by using CAD System. The neckline and the assembly of arrmhole/ sleeve сар of 
опе seam sleeve аге particularly examined by the research. They studied the alterations occurred by 
changing the apparel size.

ВЪВЕДЕНИЕ
Основен етап от производството на конфек-

ционни изделия е инженерното им проекти-
ране, което може да се осъществи по различни 
конструктивни методи. За оразмеряване на 
конструкциите всеки автор препоръчва своя 
комбинация от антропометрични размери, 
прибавки за свобода и по свой начин пресмята 
конструктивните размери на детайлите. Някои 
от чуждите автори използват дори размерни 
признаци, които липсват в БДС за типови 
фигури. Описаните алгоритми за геометрично 
построяване на конструкциите са различни, 
понякога трудни за изпълнение или непри-
годни за работа в средата на съвременна 

Методиките за проектиране се разработват 
и тестват първоначално за основния типораз-
мер, който отговаря на човешко тяло от средна 
група пълнота с нормално телосложение. Впо-
следствие се извършват тестове за останалите 
типоразмери, за да се проследи дали се запазва 
съответствието с пропорциите на човешкото 
тяло при градиране. За съжаление почти не се 
срещат автори, които да посочват за кои 
типоразмери са проверени съответните конст-
рукции. При това могат да се очакват проблеми 
в точността на прилягане за граничните 
размери.

графиична програма.

(второ публикуване)
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За обект на изследване е избрана мъжката 
риза като основен вид облекло в мъжкия гарде-
роб. Размерът на мъжките ризи се определя от 
обиколката на шията в сантиметри, затова 
специално внимание е обърнато на оформянето 
на вратната извивка. Ризата спада към рамен-
ните изделия, външният вид и удобството при 
носене които зависят до голяма степен от 
конструктивното оформяне и технологично 
изпълнение на възела ръкавна извивка/ ръкавен 
овал. Традиционно и независимо от модните 
тенденции, за мъжки ризи се използва 
едношевен ръкав. Целта на настоящата разра-
ботка е чрез вариране на типоразмера да бъде 
проследено и анализирано съответствието с 
пропорциите на човешкото тяло при гради-
ране.

Методиките са сравнени теоретично според 
принципите на оразмеряване. За основни 
размери в предварителните изчисления автори-
те логично използват ръста и обиколката на 
гърдите. Прибавките за свобода по основните 
конструктивни линии са дадени с допустими 
граници и се подбират по преценка на конст-
руктора [1], [З] или са фиксирани като стойност 
[2]. В методиката на Гиндев, Петров има 
обособен подмишечен участък, широчината на 
който не се пресмята предварителноно при 
останалите методики. Независимо от това 
обаче разпределението на този участък към 
предната част и гърба се запазва съответно 1/3 и 
2/3 при всички методики. След пресмятане се 
наблюдава, че съотношенето задна част/ 
подмишечен участък/ предна част при всички 
методики се движи около следните стойности в 
проценти 35/ 25/40.

При анализа са използвани три методики за 
проектиране на мъжки ризи, при които липсва 
информация за кои типоразмери са проверени 
съответните конструкции. Методиките на 
Гиндев, Петров [1] и С. Желязкова и колектив 
[2] работят по традиционния начин за проек-
тиране, а автоматизираната методика, вградена 
в програмата Леко [3], предлага дискове с 
модели, които позволяват след въвеждане на 
входните размери, системата сама да генерира 
конструкцията и тя да бъде разпечатана на 
плотер.

Оразмеряване на конструкциите
 при мъжки ризи

За пример на фигура 1 са дадени конструк-
циите на мъжка риза в три размера по методика 
[1], насложени по пресечната точка на линията 
на гърдите и страничния шев.

Експериментът е проведен върху предна 
част, гръб и едношевен ръкав за мъжка риза, без 
прибавки за шев в следните типоразмери:

Експериментални изследвания

ь В 176/100/88 (фигура с нормално тело-
сложение);

Алгоритмите за построяване и самите 
конструкции са анализирани след графично 
изчертаване и измервания. Посроението на 
конструкцията при разглежданите методики 
започва от средната линия на гърба, но при 
методика [1] отправната точка съответства на 
местоположението на седмия шиен прешлен, а 
при другите автори началната точка е на нивото 
на основата на шията.

ь А 158/92/82 (ниска и пълна фигура)

ь С 182/96/76 (висока и слаба фигура).

 и анализи

Вратната извивка и групата ръкавна извив-
ка/ръкав са едни от най-отговорните и сложни 
възли в облеклото. Основно изискване към 
конструкцията на корпуса на изделието, е да се 
получи съответствие между дължината на 
вратната извивка и обиколката на шита, като 
разликата им се движи в допустимите граници 
за прибавка за свобода по линия на шита. От 
практиката е известно, че за основна конструк-
ция на раменно изделие, прибавката за свобода 
по линия на шията за полуобиколен размер е  
П = (0+1 ,5) см. В проведения експеримент С (ЛШ) 

тази прибавка се пресмята по формулата:

 П = (ℓ  - Ош )/2,       С (ЛШ) ВР.ИЗВ.  БДС (1)

ℓ . - експериментално измерена дължина ВР.ИЗВ

на кривата на вратната извивка, см 
Ош  -обиколка на шита от стандарта за  БДС

типови фигури, см.
Отклонението ∆ на общата дължина на 

кривата на вратната извивка от анатомичното 
измерение обиколка на шията показва в каква 
степен съществува разлика между проекти-
раната конструкция и човешката фигура в 
областта на шията:

където 
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Анализираните методики за съжаление не 
засягат друг основен момент при проектиране 
на вратната извивка, а именно предварителното 
осигуряване на гладкостта на тази крива в 
основата на шита при прехода от предна към 
задна част. За да не се налагат корекции в 
конструкцията, е обосновано вратните извивки 
от предната част и гърба да се чертаят като една 
крива след съвместяване на двете линии на 
рамото.

   При ръкава търсеното съответствие е меж-
ду ръкавната извивка и ръкавния овал, както от 
гледна точка на конфигурацията на тези линии, 
така и по отношение на тяхната дължина. 
Получената допълнителната дължина на 
ръкава ∆:

Резултатите от измерванията и изчислени-
ята са дадени в таблица 1. Анализът показва, че 
съотношението между дължините на вратната 
извивка в предната част към вратната извивка 
на гръба е приблизително 3:2. Дължината на 
вратната извивка за всички типоразмери по 
методики [1] и [З] е по-голяма от анатомичната 
обиколка на шията, което е положително. При 
[З] обаче, разликата излиза извън препоръ-
чаните от практиката граници на прибавка за 
свобода по линия на шията. Получената 
дължина на вратната извивка по методика [2] е 
по-малка от съответното анатомично измере-
ние, което е недопустимо. Това явление  
вероятно се дължи на факта, че за вратната 
извивка в предната част са дефинирани само 
начална и крайна точка. За избягване на 
проблема се препоръчва допълнително да 
бъдат зададени допирателни в крайните точки 
или междинна точка, които да управляват 
поведението на кривата.

 (ℓ  - Ош )/ Ош  │*100% ВР.ИЗВ.  БДС  БДС (2)

Таблица 1

Методика Гиндев,
Петров

Желяз-
кова

Леко

24,83

16,46

41,29

39,00

1,15

6

25,90

17,29

43,19

41,00

1,10

5

25,26

16,87

42,13

40,50

0,81

4

21,82

13,10

34,92

39,00

-2,04

10

24,07

15,00

39,07

41,00

-0,97

5

24,21

14,38

38,59

40,50

-0,96

5

23,40

21,00

44,40

39,00

2,70

14

24,80

22,00

46,80

41,00

2,90

14

24,00

21,00

45,00

40,50

2,25

11

ℓ ., cm (A)ВР.ИЗВ.ПР.Ч
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ℓ . - експериментално измерена дължина Р.ОВАЛ

на кривата на ръкавната извивка, см,      

в примера с мъжката риза не е желано 
явление. Причината е в специфичната техноло-
гия за пришиване на ръкава към ръкавната 
извивка в отворено състояние и последващо 
затваряне на вътрешния шев на ръкава и 
страничните шевове на ризата едновременно. 
Препоръчителните й стойности се движат в 
тесен интервал до около 0,8 см. Независимо от 
начина на конструктивното оформяне на 
ръкавната извивка и овала подобно условие 
може да бъде изпълнено само при правилното 
им оразмеряване и конструиране на дълбочи-
ната на ръкава и неговата широчина. Прави 
впечатление, че линиите на ръкавната извивка 
и овала по анализираните методики се 
построяват по достатьчен брой точки, което ги 
прави еднозначно определени.

Анализът установява, че дори за гранич-
ните типоразмери съответствието между 
дължините на ръкавната извивка и ръкавния 
овал се запазва в допустимите граници. Наблю-
даваните отклонения в минус са пренебрежимо 
малки (до 0,2 см).  За препоръчване е 
корекцията да е върху кривата на ръкавния 
овал, посредством вариране в дължината на 
спомагателните линии, определящи пове-
дението й.

ℓ . - експериментално измерена дължина Р.ИЗВ

на кривата на ръкавния овал, см.

 където                                                                     
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Настоящата разработка изяснява въпросите 
за съответствието между вратната извивка и 
анатомичната обиколка на шията и между 
ръкавната извивка и ръкавния овал, като 
проследява промените, които настъпват в 
конструкциите при вариране на типоразмера в 
методики за проектиране на мъжки ризи. Дока-
зано е, че анализираните основни конструкции 
с посочени изключения подлежат на градиране 
при запазване на висока степен на съответствие 
с пропорциите на тялото. Предложените ана-
лизи могат да бъде проведени и за конструк-
циите на други видове облекла с цел спестяване 
на време и разходи при работа по традицион-
ните методи за проектиране. Получената 
информация за кои типоразмери е валидна 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ дадена методика ще повиши чувствително 
ефективността на работа на конструктивните 
отдели в шевните фирми.

[2] Желязкова, С., Котева, П., Димитрова, 
В.,Конструиране на облекло.

[4] Ю. Топова, Изследване на възможностите за 
проектиране на раменни изделия със 
зададени характеристики, маг. дипломна 
работа, ТУ-София, 2009.

[1] Гиндев, Г., Хр. Петров, Моделиране и 
конструиране на облеклото, Техника, 
София, 1992.   
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧАЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА ДВУМЕРНИ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ 

НА ЕДНОЛИЦЕВИ НАПРЕЧНО ПЛЕТЕНИ ПЛАТОВЕ

Доц. д-р Тодор Стоилов, Маг. инж. Даниела Чолева 
Технически университет, София

РЕЗЮМЕ
Целта на настоящата разработка е да се установят границите на разтегливост при 

едномерно статично натоварване на еднолицеви напречно плетени платове за набиране на 
първоначални данни при осъществяване на биаксиални изпитвания. Определени са основните 
характеристики на бримковата структура експериментално и теоретично по геометричен 
модел.  

 Ключови думи: граница на разтегливост, напречно плетени платове, статично 
натоварване, биаксиални изпитвания.

The purpose of the present work is determination of the critical-tensile ratios by the use of опе-
dimensional static loading of plain weft knitted fabrics for accumulating initial data by realizing biaxial 
testing. The experimental and theoretical values of characteristic data of a knitted structure are worked 
out.

Кеy words: one-dimensional loading, weft knitted structure, critical-tensile ratios, biaxial testing.

ABSTRACT

DETERMINATION OF ТНЕ INITIAL PARAMETERS
WHEN BIAXIAL PHYSICAL AND MECHANICAL

TESTS ARE HELD ОN PLAIN WEFT KNITTED FABRICS

Амос. Prof. PhD Todor Stoilov, М. Sc. Eng. Daniela Choleva
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(второ публикуване)

(second posting)
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УВОД
В процеса на експлоатация на плътно 

прилегнали към тялото плетени облекла като 
спално бельо, бански костюми, чорапи, ръка-
вици, клинове, пуловери, дамско и мъжко бельо 
и др. протичат деформации в резултат от 
нарушаване на равновесието в бримковата 
структура и възникване на допълнителни вът-
решни напрежения. Деформациите се изразя-
ват в огъване на определени участъци от 
елементарното звено на нишката и изправяне 
на други, което е предпоставка за промяна във 
външните размери на изделието. Това от своя 
страна оказва пряко влияние върху неговия 
външен вид и експлоатационни качества. Ето 
защо при проектиране на изделия от подобен 
вид за всяка конкретна структура е необходимо 
да се знаят граничните разтегливости по 
бримков ред и стълб, като и днес те се опреде-
лят експериментално. 

А) Теоретична част
ИЗЛОЖЕНИЕ

Плетените облекла, които прилягат плътно 
към човешкото тяло, се конструират с отрица-
телна прибавка за свобода и при носене се 
натоварват двумерно. За разлика от тях рамен-
ните и поясните трикотажни изделия, констру-
ирани с положителна прибавка за свобода, се 
натоварват едномерно в резулат от собственото 
им тегло. Известно е, че плетените структури са 
анизотропни, т.е. характеризират се с различни 
физико-механични свойства във всички 
възможни направления, прекарани през 
произволна точка от тялото. Това допълнително 
усложнява определянето на възникващите 
деформации, като в повечето случаи плетените 
изделия се разглеждат като плочи, черупки или 
система от прътове и греди.

Механизъмът на деформация на бримко-
вите структури в теорията на плетачеството е 
разгледан подробно от различни учени [1]. 
Някои автори го разделят на няколко фази, 
които са свързани с:

· изменение в конфигурацията на бримките 
- едни участъци от нишката се изправят, а други 
се огъват още повече като размерьт на образеца 
нараства по направление на натоварването и 
съответно намалява по направление, перпенди-
кулярно на него;

[1] изказва хипотеза за две фази на изме-
нение на трикотажната структура при натовар-
ване. В първата фаза при незначителни външни 
напрежения удължението е за сметка на 
изправяне на иглените и платинени дъги, а във 
втората то протича за сметка на издърпване на 
нишката от един участък в друг, т.е. когато са 
необходими усилия, превъзхождащи силите на 
триене и сцепление между нишките, огънати в 
бримки. Във втората фаза освен силата на 
триене възниква и сила на огъване, която може 
значително да я превъзхожда по стойност. След 
снемане на външните сили, силно огънатите 
бримки се стремят да се изправят за сметка на 
обратно преразределение на усилията, като 
структурата може да се възвърне в изходно 
състояние.

Следователно първата фаза е в резултат от 
изменението на конформацията на бримките, а 
втората започва с удължение на нишката. 

В настоящата разработка се търсят грани-
ците на удължение на еднолицеви напречни 
структури по бримков ред и стьлб при статично 

· изменение в ориентацията на нишката - 
увеличава се общата сума от дължините на 
проекциите на участъците от нишките, огънати 
в бримки, по направление на натоварването;

Шалов [1] се отказва от такова деление, тъй 
като по негово мнение те не следват една след 
друга, а протичат едновременно със самото 
начало на процеса на натоварване, и от друга 
страна пъргавата деформация се развива 
заедно с еластичната и пластичната.

· преместване на точките на контакт между 
нишките - това преместване води към измене-
ние на дължината на едни участьци от брим-
ката за сметка на съседни и се съпровожда с 
триене на нишките;

· разтягане или свиване на отделни учас-
тъци от нишките, т.е. тя се характеризира с три 
диаметъра - условен, разчетен и среден.

Съгласно изследванията, проведени от 
Дойл, първата фаза на деформацията е около 50 
%  от разривното удължение, докато натовар-
ването е само малка част от разривното.

    Изхождайки от класическата теория на 
еластичност и допускайки съответствие със 
закона на Хук, при който напрежението е 
правопрорционално на деформацията и не 
зависи от скоростга й на протичане, Далидович ABSTRACT 
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· по дължина при запазване на размерите по 
ширина; 

натоварване и максималното външно усилие, 
предизвикващо изменение единствено в 
конформацията на бримковия строеж (първа 
фаза). Резултатите лежат в основата при 
опреде-ляне граничните параметри за сложни 
биаксиални динамични и статични изпитвания 
на плътно прилегнало към тялото плетено 
облекло, доближаващи се максимално до 
натоварванията в експлоатационни условия. 
Натоварването може да се осъществи по някол-
ко способа:

Б) Експериментална част

· кратко статично натоварване с постепенно 
нарастване на силата (стъпка 0,5 N);

За целта на настоящата разработка е конст-
руиран опростен вариант на стенд за статично 
натоварване. Пробата е закачена върху зъбците 
на две шини, едната от които е закрепена 
неподвижно върху стойка. Прилага се сила на 
опън в границите на 0,5N до 9,5N. Предва-
рителното натоварване е 0,2 N. Отчита се 
удължението на образеца по натоварване  с 
помощта на скала. Извършени са следните 
видове натоварвания:

· по ширина при запазване на размерите по 
дължина; 

Всички изпитвания да извършени при 70% 
о

влажност на въздуха и темперетура 22 С. 
Размерите на опитните образци са 5 х 15 см. 
Разтегливостга на плетения плат по ред, стьлб и под 
ъгъл р/ rad е изчислена като средна стойност от 5 
измервания по всяко от направленията.

· по дължина при намаляване на размерите 
по ширина.

Характеристиките на изпитвания напречно 
плетен еднолицев плат, получени експериментално 
и теоретично, са посочени в Таблица 1. Теоретич-
ните стойности са изчислени на база геометричен 
модел на гладка еднолицева плетка. Относителната 
разлика в теоретичните и експери-менталните 
стойности за повечето от характери-стиките на 
плетения плат е в допустимите граници за 
трикотажни структури ±10%. По-големи различия 

· едновременно натоварване по дължини и 
ширина;

· по ширина при намаляване на размерите 
по дължина;

· релаксация при постоянно натоварване 
0,5N.

се наблюдават за граничната еластичност по 
бримков ред и гъстината по бримков стълб. 
Грешката за тях е в границите на ±20-30%.
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№

Получените стойности са при натоварване 50 N
Таблица 1

РА 

(P )Х

РB

(P )Y

M

Tt
100%

П

dy

dp

d

I

ml

eA

eB

бр.бр.ст.
/50 мм

бр.бр.р.
/50 мм

g/m

tex

мм

мм

мм

мм

-

%

%

72
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20

0,129

0,179

0,177

2,6

20

88*

46*

70

82

134

20

0,129

0,179

0,177

2,89

22

124

43

-2,9

-22

-8,2

-

-

-

-

10

9,1

29

-7

От проведените опити, става ясно, че раз-
тегливостга по бримков ред е най-голяма - 
достига до 60%, докато по бримков стълб и под 
ъгъл рд rad - до 33%, при максимално приложе-
но натоварване 9,5 N. Това се обяснява с факта, 
че при гладка еднолицева плетка степента на 
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Осъществено е и продължително натовар-
ване с постоянна сила на опън Р = 0,5N по 
бримков ред и стълб. С течение на времето из-
менение в удължението почти не се наблюдава, 
като при натоварване по бримков ред е в 
границите на 1 мм, а по бримков стълб - 0,2 мм. 
По-голяма част от разтегливостта се достига 
след предварително натоварване  (6-7% по ред 
и 4% по стълб), а другата  (4% по ред и 3% по 
стълб) е в началото на същинското натоварване. 
Остатъчната деформация при релаксация при 
постоянно натоварване 0,5N е малка - в 
границите на 1%.

ориентация на проекциите на отделните 
участъци от бримките по направление на 
бримковите редове е по-голяма от тази по 
бримков стълб.

Образците се оставят в свободно състояние 
на гладка повърхност в продължение на 24 часа. 
Най-голяма е остатъчната деформация при об-
разците, които са били натоварени по бримков 
ред. Една част от разтегливостта на изпитвани-
те еднолицеви напречни структури се достига 
още при предварителното натоварване, което е 
около 5% за образците, натоварени по бримков 
стълб и под ъгъл р/4 rad и около 6-7% за тези по 
бримков ред.

Границите на разтегливост при изпитване 
на гладки еднолицевиструктури с линеен 
модул на бримката m = 20 за плътно прилепна-l 

ло към тялото плетено облекло от 100% памуч-
ни нишки се очакват в рамките на 60% по 
бримков ред и 30% по бримков стълб, при мак-
симално приложено натоварване от 9,5.N.

[ ]1  Шалов, И.И, Далидович, А.С., Кудрявин, 
Л.А., "Технология трикотажного производ-
ства", Легкая и пищевая промишленость, 
Москва, 1984 .

Най-същественото различие в теоретично 
изчислените стойности на характеристиките на 
гладка еднолицева плетка спрямо експеримен-
талните, се наблюдава за граничната еластич-
ност по бримков ред около 30% и гъстината по 
бримков стълб - 22%. Останалите са в допусти-
мите за трикотажни структури граници на 
грешка. При натоварване с постоянна сила на 
опън 0,5N не се наблюдава съществено изме-
нение в удължението на образците с течение на 
времето, т.е. може да се твърди, че изпитваната 
еднолицева напречна структура е стабилна.

Изводи
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ABSTRACT
The influence of the properties of the single textiles for shoe ирреrs оп the properties of their two-

layer systems is studied. Some соттоп dependences arе determined according to their surface area, 
tensile strength and elongation at break, transverse shrinkage, water-vapour permeability stiffness. The 
influence of the creep properties of textiles for shoe ирреr and lining is investigated оп the properties of 
their bond systems according to the bond agent and the load.

dr. eng. Verginia Grozdanov
test lab

"Leather and Leather Products by Nesmashinzhenering" Ltd., So�a

РЕЗЮМЕ
Проучва се влиянието на свойствата на единичния текстил за обувките върху свойствата на 

техните двуслойни системи. Някои соттопни зависимости са определени според тяхната 
повърхност, якост на опън и удължение при счупване, напречно свиване, твърдост на 
водопроницаемост. Изследва се влиянието на пълзящите свойства на текстила за обувките и 
обувките и облицовките върху опциите на техните връзки в зависимост от свързващия агент и 
натоварването.

SOME DEPENDENCE ON THE USE
OF TWO-TILE TEXTILE SYSTEMS
IN THE FOOTWEAR INDUSTRY

(второ публикуване)

(second posting)
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Климатичните условия в България, недос-
тигът на естествени меки кожи, а в не малко 
случаи и модните тенденции, са предпоставка 
за широко използване на текстили при 
производството на обувки. При прилагането им 
като лицеви, подплатни и междинни материа-
ли, се наблюдават някои недостатьци като 
незадоволителна механична якост, ниска фор-
моустойчивост, понижена паропропускли-
вост, бързо пробиване на саята в областта на 
пръстите, трудно формуване с гънкообразува-
не. В литературата има информация за свойст-
вата на различни обувни тъкани и споени сис-
теми от тях, без да се изясняват закономернос-
тите в изменение на свойствата им като 
функция от свойствата на изходните тькани, 
начинът на тяхното съчетаване, технологията и 
средствата за спояване [1], [2], [3].

Опитни резултати и тълкуване

Целта на това проучване е да се изследва 
влиянието на свойствата на изходните тъкани и 
на технологичните фактори върху свойствата 
на споените системи и да се установят някои 
общовалидни закономерности. 

В Tаблица 1 са дадени показатели за 
единични текстили, а в Tаблица 2 - за споени 
системи от тях. Използвани са 10 вида различни 
по състав и структура тькани, като свойствата 
им варират в широк диапазон. Специфичната 

2 им площна маса е от 114 до 760 g/m , гъстотата 
на нишките (на 10 см) по основа е от 145 до 367, 
а по вътък - от 120 до 470. Здравината до 
скъсване по направление на основата е от 25 
daN до 82 daN, а по вътък - от 28 daN до 54 daN. 
Удължението при скъсване варира в много 

Якостта на дублираните тъкани нараства 
значително, като по основа е по-голяма от 
сумата на якостите на отделните тькани с 15% 
до 50%. По вътък тя е по-голяма от по-здравата 
тъкан. Причината за това нарастване е не 
якостта на самия лепилен филм, която е 
незначителна, а повишаването на механичната 
якост на промазаната с лепило тъкан в резултат 
на заздравяване на сплитката. Това се потвърж-
дава от определяне здравината на тъканите 1 , З 
и 4 от таблица 1 след промазване с каучуково 
лепило, при което в надлъжно направление тя 
нарасна съответно на 89 daN, 55 daN и 51daN, 
т.е. с 10-25%. По-висока якост дават термоплас-
тичните и общо по-слабо - еластичните лепила.

Дублирането на тъканите понижава напреч-
ното им свиване, но в по-малка степен при 
малко количество лепило (системи 2+8). Най-
висок е коефициентът на напречно свиване при 
точковидно залепване на тьканите.

Анализът на данните в Tаблица 2 показва, 
че свойствата на получените споени системи 
текстили зависят от начина на съчетаване на 
свойствата на единичните текстили, количест-
вото и вида на спойващото вещество. Специ-
фичната площна маса на системата се явява 
сума от специфичните площни маси на изход-
ните тькани и количеството лепило, нанесено 
на единица площ. То е по-голямо при по-плът-
ните и с грапава повърхност тъкани (системи 
6+9, 1+8, 3+8).

широки граници -  от 9% до 68%,  но 
напречното свиване е малко - от 1% до 3%. По-
високите стойности на показателите не винаги 
са по основа, а главно по вътък.
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Таблица 1
Свойства на единични текстили

Номер на единичните текстили

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9

състав,

%
2

специфична площна маса, g/m

гъстота на нишките на 10 см

- основа

- вътък

здравина при скъсване, daN

- основа

- вътък

удължение при скъсване, %

- основа

- вътък

напречно свиване,%

- основа

- вътък
2 паропропускливост mg/(cm .h)

коравина, g/cm

П

100% 

290

300

185

80

54

68

46

1,5

1,5

7,1

95,0

П

100%

114

294

265

35

28

9

12

1,5

1,5

6,6

3,8

П

100%

300

295

470

44

38

32

24

2,0

3,0

6,8

40,2

В

100%

760

198

154

42

38

68

46

2,0

1,5

8,1

295,2

Л/В

67/33

310

312

190

82

48

56

30

1,5

1,5

6,0

121,8

П/В

67/33

220

183

134

32

35

35

38

3,0

2,0

5,6

105,0

П/ВИ

67/33

190

238

210

45

30

10

18

3,0

3,0

7,1

184,9

П/ВИ

50/50

148

183

134

25

46

23

20

2,0

1,0

7,0

32,4

ПИ/ВИ

67/33

115

145

120

30

35

22

34

1,9

1,4

6,1

15,8

П-памук; ВИ - вискоза; В - вълна; ПЕ - полиестер; Л - лен

Таблица 2
Свойства на системи с дублирани текстили

Номер на единичните текстили
Показатели

2специфичнична площна маса, g/m

здравина при скъсване, daN

- основа

- вътък

удължение при скъсване, %

- основа

- вътък

напречно свиване, %

- основа

- вътък
2паропропускливост, mg/(cm  .h)

коравина, g/cm

Вид на системата дублирани текстили

с термопластично лепилос каучуково лепило

1+8

622

132

78

21

23

1,0

1,0

6,0

697,9

2+8

325

68

58

10

19

2,3

2,0

5,3

262,6

3+8

602

64

60

15

33

1,0

1,5

6,5

662,5

4+8

1020

68

65

31

28

1,5

1,0

5,6

1903,2

5+9

572

149

60

46

31

1,5

1,5

5,4

761,4

6+9

740

82

86

21

31

2,5

2,0

5,1

1225,6

7+9

646

119

85

34

50

3,0

2,5

6,0

2102,4

В Таблица 2 са съчетани текстили с означения по номерацията в Таблица 1
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Обувките с текстилни саи са предназначени 
в повечето случаи за пролетно-летния сезон. От 
съществено значение е паропропускливостта 
на дублираните системи от текстил. Установе-
но е, че тя е под, но близо до тази на по-слабо 
пропускливия текстил. В процеса на употреба 
на обувките, саята се подлага на многократно 
огъване, при което паропропускливостта 
нараства и понякога превишава тази на 
основните текстили. Причината е нарушаване 
на непрекъснатостта на лепилния филм и плът-

ността на тъканите след огъване. Повишаване 
на паропропускливостта след огьване се на-
блюдава и при естествените кожи, особено при 
кожи с покритие. По тази причина в най-новите 
методи за изпитване на обувки и на материали 
за обувки определянето на паропропускливо-
стта се извършва след предварително огьване 
на образците [4].

В Таблица З е дадено изменението на паро-
пропускливостта на споени системи преди и 
след деформиране 15 % при едноосен опън.

Изменение на паропропускливостта на споени системи след деформиране при едноосен опън
Таблица 3

2
паропропускливост, mg/(cm .h)
преди деформиране

1+8

6,0

6,8

Показател
3+8

5,3

7,0

6+9

5,0

6,2

Вид на системата

2
паропропускливост, mg/(cm .h)
след деформиране 15%

1.Свойствата на произвежданите в страната 
тъкани за битови и технически цели варират в 
широки граници и не удовлетворяват комплекс-
ните изисквания на обувната промишленост.

Изводи

Еластичността и формоустойчивостта на 
текстилните саи зависят от тяхната коравина. 
При дублиране коравината на тьканите 
нараства от 5 до 10 пъти (Таблица 2), като се 
влияе от вида на  термопластично лепило. 
Влиянието на свойствата на лицевия и 
подплатния материал върху дефомационните 
свойства на системата е изследвано при 
пълзене, в зависимост от вида на спойващото 
вещество и натоварването. Кривите на 
деформация на системите лежат между тези на 
отделните текстили, независимо от техноло-
гията на дублиране. Остатъчната деформация 
нараства при по-висока начална деформация.

 Вижда се, че след деформация 15 % паро-
пропускливостта на образците от дублирани 
текстили нараства от 13 до 32 % спрямо тази на 
недоформираните.

2. Чрез спояване с лепила-разтвори, термо-
пластични лепила или дисперсии, може да се 
получат подходящи за обувната промишленост 
системи.

4. Видът и посоката на нанасяне на спойва-
щото вещество оказват влияние върху якостта 
на споената система текстил. Най-висока якост 
се постига при нанасяне на лепилото в направ-
ление на основата и при плътен термоплас-
тичен филм.

5. Способността на дублираните текстили 
да се свиват в напречно направление при 
едноосен опън може да се запази при точковид-
но спояване с малко количество лепило.
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ABSTRACT
In the paper the specific particularities of fully fashion knitting are viewed and methods for design and 

manufacture of this kind of clothes is suggested. With the penetration on high automated V-bed flat knitted 
machines specialized for 2D and 3D fashion knitting, the existing methods for manufacture of clothes 
from fabrics are impracticable. In the same time the lack of a methodology for produce of fully fashion 
knitted clothes definitely makes problems and determines the necessity by creating of such methods.

Съществуват множество методи за проекти-
ране на облекло, но основно те се отнасят за 
изработване на изделия от тъкани платове. За 
производството на облекло от плетени платове се 
прилагат същите методики, като се отчитат 
деформационните характеристики на плата. 
Редица фактори, като клас на финост на 
плетачната машина, плетачна структура, текс-
тилна нишка, технологичен режим на плетене и 
облагородителна обработка оказват влияние 
върху деформационното поведение на този вид 
платове, което на практика води до невъзмож-
ност да се формулират зависимости, еднакво 
валидни дори и за платове от една и съща група.

С навлизане на високоавтоматизирани 
плоско-плетачни машини (ППМ), специализи-
рани за дву- и триизмерно окроено плетене, то 
съществуващите методики за изработване на 
облекло от плетени платове са неприложими. В 
същото време, липсата на методика за проекти-
ране на окорено плетено горно облекло (ОПГО) 
определено създава проблеми и определя необхо-
димостта от създаването й. В тази разработка е 
предложена методика за автоматизрано проекти-
ране на окроено плетено горно облекло на ППМ.

В методиката на Г. Гиндев и Хр. Петров [1] са 
посочени зависимости за определяне на разме-
рите чрез коригиращи коефициенти с отчитане на 
условно остатъчната деформация. Но дори и в 
този случай се налага да се направят изследвания 
за всеки конкретен плат.

В руските методики отново се откриват само 
зависимости за изработване на облекло от 
плетени платове или полуокроено плетене на 
кръглоплетачни (КПМ) [3]. Методиките за 
окроени изделия от котон-машини [4,5] могат да 
се използват само отчасти, поради различния 
принцип на плетене. Котон-машините, както и 
ППА работят на напречния принцип на плетене, 
но изплитат бримковата структура при предвари-
телно нагъване на текстилната нишка, а не с 
едновременно нагъване. Това води до значителни 
различия в поведението и геометрията на изпле-
тените детайли. Друг недостатък на котон-маши-
ните е обстоятелството, че са едноредови, което 
значително ограничава мострените им възмож-
ности.

Чрез конфекциониране на платове с брим-
кова структура, получени най-често при кръгло- 
и основоплетене, се получава широк асортимент 
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от облекла като бельо, спортно, бебешко и по-
рядко горно облекло.

Проектиране на плетачната структура
Първата стъпка е избор на плетачна структу-

ра. Следва изплитане на пробна мостра за опреде-
ляне на гъстините. Всяка прежда в зависимост от 
нейните характеристики (състав, структура, 
линейна плътност), дори и при абсолютно 
еднакви условия на плетене, и при една и съща 
плетачна структура, води до промяна на геомет-
ричните характеристики на плетивата. 

Поради огромното разнообразие от текстил-
ни нишки, възникват редица трудности при 
индустриалното производство. Ето защо в прак-
тиката се е наложило изплитането на пробна 
мостра. Задължително условие е да се направи от 
същата прежда и със същата плетачна структура, 
от която ще се се изработва конкретния модел. 
Пробната мостра трябва да бъде подложена на 
същия технологичен цикъл, през който премина-
ва и самото изделие при производството, т.е. 
трябва да бъде поставена в хоризонтално 
положение от 24 до 48 часа, за да релаксира. След 
влаготоплинната обработка, се определят 
гъстините на бримките по бримков ред и по 
бримков стълб. Според БДС гъстините се опре-
делят в квадрат с размери 50х50 мм, но за по-
лесна калкулация на размерите на зададената 
кройка, може да се определят на квадрат с 
размери 10х10 см, който е изплетен с основната 
плетка. Ако моделът се състои от участъци с 
различни плетачни структури (например гладка 
еднолицева и плетеници), освен пробата на 
бримките за основната плетка, се прави и проба 
на бримките за всяка плетачна структура. 

При комбиниране в модела на множество 
плетки без да са ясно разграничени в участъци, 
прилагането на горепосочения метод не води до 
реален резултат. В този случай, за да се определят 
с по-голяма точност гъстините, съответно и раз-
мерите, се изплита цял основен детайл, например 
предница, и от него се взима броя на бримките в 
хоризонтално и във вертикално положение.

 

Плоското напречно плетене на линейни пле-
тачни машини (ЛПМ / ППМ) се е обособило като 
самостоятелно производство, най-вече за изра-
ботването на горно облекло. В България има 
доста малки и средни фирми в тази сфера. За 
разлика от изработването на облекло от плетени 
платове, където съществуват две независими 
производства, а именно производство на плат и 
шевно производство, при плоското плетене те са 
обединени в едно. Това означава, че се реализира 
както проектиране на структурата на плата, така и 
проектиране на конструкцията на изделието.

Кройките за окроени плетива са подобни на 
кройките, по които се шият изделия от платове, 
но имат някои специфични особености, като:

· по-опростени;
· липса на конструктивни срязвания за 

свивки;

Проектиране на конструкцията на 
изделието

· предната и задната част (панел) се разли-
чават само по дълбочината на вратната извивка;

· възможност за обединяване на детайли чрез 
интегрално плетене;

За решаване на задачата за избор на модел е 
необходимо подходящо съчетаване на художест-
вено конструктивните показатели, които го ха-
рактеризират, а именно форма, силует, пропор-
ционалност, композиционна цялост и цветови 
решения. Целта е да се постигне естетическа и 
практическа  удовлетвореност на потребителя. 
Плетачната структура не е пряко свързана с 
конструкцията, но оказва съществено влияние. В 
някои случаи на окроено плетене (дву- и 
тризмерно), конструкцията може да се постигне 
чрез плетачна структура.

· прибавките за шев зависят от начина на 
плетене: окроено или неокроено, или от вида на 
шева.

· кройките се създават директно в бримки, но 
в този случай всички размери предварително се 
изчисляват от сантиметри в бримки.

Необходимостта от преобразуване на всички 
размери от сантиметри в бримки се налага пора-
ди спецификата на работа на ППМ. За разлика от 
създаването на облекло от плат, където кройките 
се поставят и очертават върху вече готовия плат, 

Броят на детайлите се определя от модела, но 
също така и от начина на плетене. При по-голям 
процент горно плетено облекло - предница, гръб 
и два ръкава, се добавят и допълнителни детайли, 
като биета, джобове и др. Ако обаче същият 
модел се плете двуизмерно окроено, чрез интег-
риране на основни и допълнителни детайли 
броят на кройките се редуцира до два - предница 
и ръкав [7].

· кройките се изчертават в сантиметри ди-
ректно на компютъра със съответната програма и 
след въвеждане на вече определените гъстини по 
бримков ред и бримков стълб, автоматично се 
конвертират в бримки; 

· кройките се изчертават върху картон по 
класическите методи и с помощта на различни 
устройства (скенер, дигитайзер, таблет, цифров 
фотоапарат или камера) се вкарват в компютъра, 
т.е. използват се готови кройки, които се дигита-
лизират. Следва т.нар. растеризация - изчислява-
не на размерите от сантиметри в бримки;

Съществуват няколко възможности за създа-
ване на кройки при автоматизираното плетене:

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 

REFERENCES
[1] Български тълковен речник, изд. "Наука и 

изкуство", С., 2012.

Figure 1 Combed yarn process

R =
L

N.Tt
510 (4)RS



286 СПИСАНИЕ "ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО"

при плоското плетене те имат малко по-различни 
функции. Първата е да служат като основа за 
бримковата кройка, а второто им приложение е за 
сравняване и корекция на вече изплетените 
детайли.

Така създадените кройки за всеки един от 
детайлите на модела се прехвърлят директно в 
компютъра на плетачната машина за изплитане. 
След това се записват чрез електронни устрой-
ства (HDD-хард диск на компютъра, FDD - фло-
пидисково устройство, CDD - компакт-дисково 
устройство, MOD - магнито-оптично устройство) 
върху съответните носители на информация, за 
индиректно прехвърляне в машината или за 
съхранение. Накрая се разпечатват чрез принтер 
или плотер на хартиен носител за създаване на 
архив от документацията или за използването им 
за контрол при съпоставяне с изплетените 
детайли.

Основа за оразмеряване на детайлите в брим-
ки са кройките в сантиметри. Всеки детайл се 
разделя на геометрични участъци с размери a и b1 1, 

където a е дължината, а b ширината му. Ако 1 1- 

приемем, че А  и В  са размерите в см, a и b1 1 1 1 – 

размерите вбримки, а Р  и Р са гъстините в 5 см на  х b 

бримките, съответно по бримков ред и по 
бримков стълб, могат да се изведат следните 
зависимости: 

(1)a1 =
А Pi b

5
b  =i

В Pi x

5
(2)

За размера по ширина b (по бримков ред) са 
възможни следните случаи:

При известни размери в см и определени от 
пробните мостри гъстини, се изчисляват крой-
ките в брой бримкови редове и брой бримкови 
стълбове.

b  – b  = n > 0                   (3)i+1 i

 b  – b  = n = 0                 (5)                                   i+1 i

b  – b  = n < 0                  (4)i+1 i

m=
n

ai

(6)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основното изискване при проектиране на 

окроено плетено горно облекло е то да е съобра-
зено с деформационните характеристики на пле-
тачната структура, изразени чрез гъстината на 
бримките във вертикално и хоризонтално 
направ-ление. С цел осигуряване комфорта на 
потреби-теля при носене, трябва да бъде запазена 
форма-та, размерите и външния вид на плетеното 
горно облекло. 

[3] Шалов, И., Проектирование трикотажного 
производство, Москва, 1977.

Всичко казано по-горе се отнася за изменение 
на размерите по наклонена права линия. По-
сложен е въпросът, когато контурът се променя 
по крива линия. В този случй се комбинират еди-
нични, двойни или тройни свивки, в зависимост 
от поменящия се наклон на кривата. Когато не 
включват или изключват игли, се плете без изме-
нение на размера по ширина (5). Ако детайлът е 
симетричен, то се разделя броят на плетачните 
игли, които трябва да се включат или изключат в 
един бримков ред на две (m/2), за да се получи 
броят на бримки за разширяване/свиване от 
едната страна на детайла.

[5] Захариева, Е., Й.Ангелова, Методика за 
окроено плетене при котон машини, ТО, бр. 5, 
1998.

    облекло, ТО, бр. 8-9, 2004.
[8] Ангелова, Й., Същност и тенденции в 

развитието на автоматизираното проектиране 
на плетено горно облекло, ТО, бр.4, 2004.
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легло спрямо другото, което води до намаляване 
на скоростта на плетене. От тази гледна точка 
икономически по-изгодно е определеният брой 
бримки за свиване да се преизчислят, така, че да 
се намалят спиранията на плетенето за прехвър-
ляне на бримки. Например, ако за десет реда 
бримките трябва да се намалят с десет, т.е. по 
бримка на ред, то по-добре е вместо единична 
свивка да се прави двойна през ред [9].

[6] Славов, Ст.., Проектиране на плетено изделие, 
ТО, бр. 3, 2005.

[1] Гиндев, Г., Хр. Петров, Моделиране и 
конструиране на облеклото, София 1992.

където n е общият брой на плетачните игли, 
които трябва да се включат или изключат при 
промяна на ширината на разглеждания участък 
от детайла, а m е броят на плетачните игли, 
които трябва да се включат или изключат в един 
бримков ред.
 При плетене с разширяване се увеличава 
размерът, съответно броят на бримките, като се 
включват нови плетящи игли (3). При плетене със 
свиване се намалява размерът, съответно броят на 
бримките, като се изключват плетящи игли (4).

Прехвърлянето на бримки за реализиране на 
свивка е свързано с изместване на едното иглено 
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антимикробни текстилни материали е ново актуално направление с голям многомилиарден 
пазар. Дендримерната архитектура включва голям брой функционални групи, което позволява 
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Фигура 1 Методи за синтез на дендримери
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Figure 1 Combed yarn process
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