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Днес Messe Frankfurt е "нервният център" на 
града, термин, който се отнася до положително-
то му социално-икономическо въздействие. 
Търговските панаири винаги пораждат допъл-
нителни приходи за Франкфурт и околния 
регион - било то за хотели или ресторанти, фир-
ми за строителство на щандове или таксита. 

РЕЗЮМЕ
Разработването на технологии за прилагане на дендримерите при производството на 

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

Фигура 1 Методи за синтез на дендримери
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РЕЗЮМЕ

Полимерите са изградени от огромни по размери макромолекули, състоящи се от голям брой атоми, 
свързани по между си с химични връзки и подредени в една структура, състояща се от многократно 
повтарящи се основни звена, наречени мономерни звена. Полимерите се делят на две основни групи: 
естествени (целулоза, белтъци, естествен каучук и др.) и синтетични (каучуци, пластмаси и синтетични 
влакна: полиестерни, полиамидни, полиуретанови и др.). Синтезирането на всеки полимер преминава през 
2 етапа: получаване на мономера и превръщането му в полимер. За протичане на реакциите е необходимо 
молекулата на мономера да съдържа сложни връзки, неустойчиви пръстени или реакционноспособни 
групи. Описани са основните методи на синтез на полимери: полимеризация: радикалова и йонна, 
поликондензация, полипри-съединяване, йонно-коорцинационна полимеризаци, полимеризация с отваряне 
на пръстена.

За използването на полимери като материали в текстилното, кожарското и обувното производство 
е от изключително значение познаването на тяхната структура, строежа и свойствата; основните 
процеси на синтез на полимери.  Влакна и други изделия от полимери се различават по своите механични 
свойства, които зависят от размерите, гъвкавостта, формата, строежа и характера на взаимното 
разположение на макромолекулите, така също и от температурата. 
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POLYMERS IN TEXTILE, LEATHER 
AND FOOTWEAR  PRODUCTION

TYPES OF POLYMERS WITH APPLICATION IN TEXTILE,
 LEATHER AND FOOTWEAR PRODUCTION - 

SYNTHETIC POLYMERS. 
SYNTHETIC CARBOCHAIN POLYMERS. 

POLYETHYLENE (PE). POLYTETRAFLUOROETHYLENE (PTFE). 
POLYPROPYLENE (PP). POLYSTYRENE (PS)
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ABSTRACT
The application of polymers as materials in textile, leather and footwear industry it is extremely important to 

know their structure and properties; the main processes of polymer synthesis. Fibres and other polymer products 
differ in their mechanical properties, which depend on the size, flexibility, shape, structure and conformation of 
macromolecules, as well as temperature.

Polymers are made up of huge macromolecules, consisting of a large number of atoms connected by chemical 
bonds and arranged in a structure consisting of repeating basic units called monomer units. Polymers are divided 
into two main groups: natural (cellulose, proteins, natural rubber, etc.) and synthetic (rubbers, plastics and 
synthetic fibres: polyester, polyamide, polyurethane, etc.). The synthesis of each polymer goes through 2 stages: 
preparation of the monomer and its conversion into a polymer. For the reactions to take place, the monomer 
molecule must contain complex bonds, unstable rings or reactive groups. The main methods of polymer synthesis 
are described: polymerization: radical and ionic; polycondensation; polyaddition, ion-coordination 
polymerization; polymerization with ring opening.
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Синтетични полимери

Полипропилен (РР). Полистирен (PS)

 -- органични (карбоверижни и хетеро-
верижни);

Полиетилен (РЕ). Политетрафлуоретилен 
(PTFE). 

Синтетичните полимери са изградени от 
макромолекули, състоящи се от многократно 
повтарящи се мономерни звена. 

В зависимост от произхода, начина на 
производство и химичния състав полимерите 
се разделят на две големи групи - естествени 
(природни) и химични. Естествените се 
делят на: растителни (целулоза, естествен 
каучук и др.) и животински (колаген, кератин и 
др.), а химичните на: изкуствени (вискоза и 
др.) и синтетични (полиетилен, полиестери, 
ПАН, синтетични каучуци и др.).

І. Синтетични полимери - особености, 
класификация

Голям брой синтетични полимери се 
характеризират със свойства, осигуряващи в 
много случаи пълна замяна на естествените 
материали.

В зависимост от вида на участващите в 
изграждането на главната верига на макромо-
лекулата атоми, полимерите се делят на: 

Синтетични карбоверижни полимери.

Част ІІІ
Видове полимери с приложение

 в текстилното, кожарското и обувното 
производство

· пластомери (пластмаси);

 -- елементоорганични.

 ♦ хетероверижни.

· химически модифицирани.

 ♦ карбоверижни;

ІІ. Синтетични карбоверижни полимери. 

В зависимост от физичните свойство и по-
точно от големината на молекулната кохезия, 
синтетичните полимери се делят на:

Според метода по който са синтезирани:

· еластомери (каучуци);

· поликондензационни;

 -- неорганични;

· полимеризационни;

· влакнообразуващи полимери (влакна).

В зависимост от химичния строеж, 
полимерите се делят на:

1.1.  Получаване

Полиетиленът (РЕ) е карбоверижен 
полимер със обща структурна формула:

1. Полиетилен (РЕ)

Полиетиленът се получава посредством 
полимеризация на мономера етилен CH =CH  и 2 2

може да се изрази по следния начин:

 

 

 

n CH2 = CH2 CH3 - CH2 -(-CH2 -CH2)n-1- CH=CH2

в присъствие на незначителни количества 
кислород като инициатор. При прекъсване на 
веригата накрая едната макромолекула има 
наличие на двойна връзка. Този вид РЕ 
съдържа в макромолекулата си известен брой 
странични разклонения, образуващи се в 
резултат на макромолекулния обмен на 

· Производство на РЕ ниска плътност - 
LDPE

Получава се при полимеризация на етилен 
при високо налягане (над 2 000 atm) и t°~200°С 

Полимеризацията на РЕ може да се 
осъществи по няколко промишлени метода:
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водород между растящата верига и неактивната 
молекула на полиетилена. Вследствие на 
нарушения линеен строеж на молекулната 
верига този РЕ има по-ниска температура на 
топене и по-ниска степен на кристалност в 
сравнение с другите видове.

· Производство на РЕ висока плътност 
HDPE

Получава се РЕ при ниско налягане (около 
200 atm) и t°~150°С в присъствие на катализа-
тори на Циглер-Натта (комплекси между 
триетилалуминий и титанов тетрахлорид). 
Реакцията протича по йонно-координационен 
механизъм, като процеса на полимеризация се 
предшества от предварителна координация на 
мономера с катализатора. РЕ висока плътност 
представлява почти линеен полимер с висока 
степен на кристалност. При изтеглянето му във 
вид на фолио той става непрозрачен и е по-
здрав и по-твърд от другите марки РЕ.

Молекулата на полиетилена представлява 
дълга верига, състояща се от метиленови групи 
(СН -) и малко метилови групи като странични 2

разклонения. Съдържанието на кристална фаза 
в РЕ зависи от степента на разклоненост на 
молекулите - с увеличаване на разклоненията 
намалява степента на кристалност в РЕ.

1.2. Свойства на РЕ

Механични свойства - с повишаване на 
плътността се увеличава якостта на опън, 
модула на еластичност и твърдостта, едновре-
менно се понижава еластичността. РЕ при 
продължително натоварване се деформира, т.е. 
пълзи. В изделията, които се намират продъл-
жително време в напрегнато състояние, се 
появяват пукнатини (кабели, тръби). 

Електрични свойства - малките диелект-
рични загуби на РЕ в съчетание с добрите 
механични свойства и високата водоустой-
чивост позволяват използването на РЕ в 
качеството на ценен диелектрик (за изола-
ция).

Топлофизични свойства -  с повишаване на 
плътността на РЕ се увеличава температурата 

РЕ е неполярен материал, има много 
плътна опаковка на веригите и затова се 
използва в качеството на опаковъчен материал.

Химическа устойчивост - РЕ не се разтваря 
при t°  в никакъв разтворител, но набъбва в ст.

бензин, бензен, тетрахлорметан и смазочни 
масла. Разтвори на РЕ могат да се получат само 
при нагряване при температури близки до Т   m

на полимера, а при охлаждане те образуват гел. 

Недостатък: полимерът старее под дей-
ствието на атмосферни фактори - О  от въздуха, 2

УВ- и ИЧ-лъчи, което води до изменение на 
свойствата и преди всичко до повишаване на 
твърдостта и понижаване на еластичността. За 
предотвратяване на процесите на стареене, 
които протичат както при преработка, така и 
при експлоатация на изделията, към поли-
мерния състав се въвеждат антиоксиданти 
(феноли и амини).

Технологични свойства - показателят 
индекс на стопилката представлява основна-
та характеристика, по която РЕ се дели на 
различни марки от гледна точка на тяхната 
преработваемост. Основни методи за преработ-
ка на РЕ са: леене под налягане и екструзия.

РЕ е устойчив към действието на повечето 
киселини и основи, неустойчив към ароматни и 
хлорирани въглеводороди. Разлага се под 
действието на концентрирана азотна киселина.

на топене Т . Изделия от РЕ–ниска плътност m

могат да се експлоатират при t° до 60ºС, а при 
РЕ-висока плътност до 100°С. РЕ става 
трошлив при много ниски t° (-70 °С).

Полиетиленовите влакна се получават от 
полиетилен (LDPE и HDPE) чрез овлакняване 
от стопилка. Тези влакна са хидрофобни, 
еластични, характеризират се с изолационни 
свойства, химически устойчиви.

Химическата устойчивост, сравнително 
добрите механични и диелектрични свойст-
ва а също и неговата достъпност и ниска цена 
на изходните суровини за производството 
позволяват РЕ да бъде използван за различни 
цели:

1.3. Области на приложение на РЕ



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 

ABSTRACT 

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. 

РЕЗЮМЕ
Разработването на технологии за прилагане на дендримерите при производството на 

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

Фигура 1 Методи за синтез на дендримери

REFERENCES

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

ЛИТЕРАТУРА

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

Figure 1 Combed yarn process

R =
L

N.Tt
510 (4)RS

323TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE

БРОЙ 11-12/2021

-- изготвяне на токове за различни видове 
обувки (леене под налягане); 

-- за получаване на междинни ходилни 
детайли (кленки); 

-- за изготвяне на обувни калъпи и 
кроячески дъски.      

■  В областта на обувното производство се 
използва РЕ висока плътност (HDPE) и 
високомолекулния РЕ за:

■ В текстилното производство – най-
простият полимер, от който могат да бъдат 
изготвени влакна. Но поради ниската темпера-
тура на топене този полимер не се използва в 
текстилното производство. Моновлакна от РЕ 
намират приложение като отделни материали 
за автомобили, мотоциклети, филтри, риболов-
ни мрежи и др. РЕ се използва само в комби-
нация със по-стабилни влакна.

-- за декоративни детайли и галантерийни 
изделия; 

· за производство на тръби;

■ Други приложения:

2.1. Получаване

Основната макроверига на този полимер 
може да има следния вид:

· за електро- и хидроизолации;

 

2. Политетрафлуоретилен (РTFЕ)

П о л и т е т р а фл уо р е т и л е н ъ т  P T F E 
(Тефлон) се получава по радикалов механизъм 
от мономера тетрафлуоретилен CF =CF   с 2 2

инициатори редоксистеми. 

· защитни покрития върху апарати, 
резервоари, тръби и др.;

· за опаковъчен материал (под формата на 
фолио);

2 .1 .  Свойства на политетрафлуо -
ретилена (РTFE)

PTFE има изключителна химическа 
устойчивост, не гори, не се разтваря в 
никакъв разтворител при 260°С, устойчив 
на киселини, основи, има нисък коефициент 
на триене, той е един от най-добрите 
диелектрици. Характеризира се с неголяма 
твърдост и еластичност.

Политетрафлуоретиленът (PTFE) е бял, 
6

кристален полимер с молекулна маса до 10 , 
3плътност 2,15÷2,24 g/cm , Т =327°С, T =-m g

120°С. PTFE не се преработва по класическите 
методи за термопласти, а по методи близки до 
тези, използвани в праховата металургия и 
керамиката. За получаване на влакна е необ-
ходимо при полимеризацията на този полимер 
да се получи дисперсия съдържаща 15% от 
полимера, която се екструдира през дюзи.

2.2. Приложение на РTFE

§ за изготвяне на влакна - за специални и 
защитни облекла; филтри; носещи            

тъкани; в космонавтиката. Преработват се 
трудно и се използват сам в смеси с вискозна 
коприна;
§ в химическото машиностроене: за изгот-

вяне на пластини, кранове, вентили, клапани 
при работа в агресивни среди и високи t°;
§ в електротехниката за изготвяне на 

прибори.

3.1.  Получаване

3. Полипропилен (РР)

Полипропиленът (РР), който е карбове-
рижен полимер, се получава при полимери-
зация на мономера пропилен: 
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металоорганични катализатори на Циглер-
Натта по йонно-координационен механизъм. 
Образуваният полимер има следната обща 
структура:
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3.2.  Свойства на полипропилена (РР)

Механични свойства - механичните свойст-
ва на РР се определят от средната молекулна 
маса, полидисперсността. С увеличаване на 
стереорегулярността механичните му свойства 
се подобряват. Съществен недостатък на РР е 
неговата ниска студоустойчивост. При  t°<-
10ºС той изгубва способността си да се дефор-
мира, става трошлив. РР се характеризира с 
добри деформационни свойства (пълзене), т.е. 
той издържа при продължително натоварване.

РР, съдържащ значително количество 
стереорегулярен полимер, представлява 
прозрачно, твърдо вещество с голяма здравина. 
Има молекулна маса 80 000 ÷ 150 000 и 
температура на топене Т =160-170ºС. При m

температура около 155°С той е твърдо 
вещество, а при температура близка до Т  той m

придобива каучукоподобни свойства.

Топлофизични свойства - изделията от РР 
са устойчиви на действието на топлина.

Химични свойства - подобно на РЕ, РР при 

Свойствата на полимера зависят в голяма 
степен от температурата на полимеризация. 
При висока температура се получава мек, 
каучукоподобен полимер, който не притежава 
стереорегулярност. Върху свойствата същест-
вено влияние оказва и видът на използвания 
катализатор.

Електрични свойства - по диелектрични 
свойства РР не отстъпва на РЕ.

• Други приложения:

• В текстилното производство: 
Произвеждат се влакна, които по здравина 

са по-добри от полиамидните. 

Технологични свойства - основните методи 
за преработка са: леене под налягане, пресова-
не, екструзия, каландриране. Полипропилено-
вите влакна се получават чрез екструзия на 
стопилка от полимери с повишена кристализа-
ционна способност. Произвеждат се текстури-
рани нишки, щапелни и моновлакна и смеси с 
други влакна.

• В обувното производство:

-- за производство на обувни калъпи.

Полипропиленовите влакна се характери-
зират висока здравина, високо еластично 
удължение, химическа устойчивост, ниска 
хигроскопичност, високи топлоизолационни 
свойства. Използват се за изработване на 
тъкани за облекло и технически цели, подови 
настилки, платна в строителното инженерство 
и др.

-- за изготвяне на токове за различни видове 
обувки, преди всичко дамски с висок ток и за 
целта РР се преработва по метода леене под 
налягане (излетите детайли се характеризират 
с голяма топлоустойчивост, твърдост и 
здравина);

нормална температура е неразтворим в нито 
един органичен разтворител, а само набъбва. 
При t°>80°С се разтваря в ароматни и хлори-
рани въглеводороди. Устойчив е на действието 
на смазочни масла, киселини и основи. 
Наличието на третичен въглероден атом го 
прави неустойчив на окисление. РР, под-
ложен на интензивна окислителна деструкция, 
става чуплив и непригоден за експлоатация. РР 
променя свойствата си под действие на О  и 2

светлина. Ефективни антиоксиданти са аромат-
ните амини (Неозон D) и алкилзаместените 
феноли. За повишаване устойчивостта към 
действието на UV-лъчите се използват свето-
стабилизатори.

3.3. Употреба на РР

-- за междинни ходилни детайли - кленки;

...- CH2 - CH

CH3

- CH2 - CH -...

CH3

CH2 = CH

CH3
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Промишлен PS се получава по следните 
методи: полимеризация в блок; суспензионна; 
емулсионна полимеризация.

В резултат на полимеризацията възниква 
линеен карбоверижен полимер със следната 
структура:

2) съполимери на стирена:

3) привити и блок-съполимери с каучуци:
-- удароустойчив полистирен (двойни 

съполимери на стирена с бутадиенстиреновия 
каучук);

1) полистирен PS (хомополимери);

- двойни (бутадиен с акрилонитрил или с 
метилметакрилат);

-- пластмаси АВС (тройни съполимери на 
стирена с акрилонитрил и бутадиенстиренов 
каучук);

-  т р о й н и  ( с т и р е н - а к р и л о н и т р и л -
метилметакрилат);

Най-голямо разпространение на полимери 
на база стирен, могат да бъдат обединени в 
следните групи:

-- термопластични каучуци (стирен-
бутадиен-стирен и стирен-изопрен-стирен).

4.2. Свойства на PS

По химични свойства PS представлява 
сравнително инертен материал, устойчив е на 
действието на киселини, основи, окислители и 
редуктори. Лесно се разтваря в ароматни и 
хлорирани въглеводороди, естери и кетони, а в 
алифатни въглеводороди и ацетон само 
набъбва. 

При продължително въздействие на висока 
температура той деструктира. 

Полистиренът представлява полимер с 
линеен строеж, в който звената на стирена са 
присъединени по типа „глава-опашка”. Поли-
мерните молекули на PS имат малко количе-
ство разклонения, които възникват в резултат 
на предаване на веригата.

PS представлява прозрачен, термоплас-
тичен полимер с ценни оптични свойства 
(пропуска 90% от видимата светлина). 

Преработва се лесно чрез пресоване, леене 
под налягане и екструзия.

PS се характеризира с висока повърхно-
стна твърдост, но той е трошлив, което 
ограничава областите на неговото приложение. 
PS има чисто въглеводородна структура, пора-
ди което по диелектрични свойства той e 
един от най-съвършените полимери (използ-
ва се предимно в радиотехнически и електрон-
ни прибори).

PS - безцветно, твърдо, стъкообразно веще-
3ство, ρ=1,05 g/cm . При температура 80÷150ºС 

той представлява каучукоподобен материал, а 
при 250-300°С се разлага с образуване на 
стирен и други продукти. Полимерът, получен 
по верижно-радикалов механизъм, представ-
лява аморфен продукт. 

Характеризира се с невисока плътност, Т  m

на кристалния PS е 230-239ºС, T  на аморфния g

е -80÷-82ºС. При t°>T , той преминава във g

високоеластично състояние, което се запазва 
до около 150 ºС и повече. При около 185°С той 
се превръща във вискозна течност. Недоста-
тъчната термоустойчивост на аморфния 
полимер до известна степен ограничава 
неговата приложимост.

 

 

4. Полистирен (PS)

4.1.  Получаване на полистирен 

- произвеждат се формовани и отляти 
детайли;

- РР намира приложение в техниката (тръби 
за подаване на гореща вода и агресивни течнос-
ти; изготвя се опаковъчен материал).

Полистиренът (PS) се получава посред-
ством верижна полимеризация на стирен по 
радикалов или йонен механизъм. 
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б) суспензионна полимеризация - най-
разпространеният промишлен метод за 
производство на PVC, но недостатъка е, че 
системата, в която протича полимеризацията е 
недостатъчно устойчива. 

Суровина за получаването му е мономерът 
винилхлорид CH =CHCl. 2

1. Получаване на поливинилхлорид 
(PVC)

Като инициатори се използват пероксиди и 
азосъединения.

Производството на PVC е организирано в 3 
метода:

.
R   +  CH = CHCl  →   R ─ CH ─ CHCl 2 2 

а) полимеризация в блок (маса) - може да 
се получи много чист полимер, тъй като в 
средата отсъстват органични вещества;

Промишлените процеси на полимеризация 
на винилхлорида протичат по механизма на 
радикаловата полимеризация, в присъствие на 
инициатори. Радикалите, възникващи при 
разпадане на инициатора образуват с мономера 
активни центрове:

... CH2 CH

Cl

CH2 CH

Cl

...

• Стиренът полимеризира лесно и с други 
мономери – бутадиен, акрилонитрил, метиме-
такрилат. Известно е, че съполимерите на 
стирена с бутадиен представляват най-широко 
използваните каучуци (SBR), които имат 
съществено значение за изготвянето на 
различни материали за ходила на обувки. В 
обувната промишленост също е от значение 
употребата на полистирена при получаване на 
термопластични каучуци (стирен-бутадиен-
стирен).

4.3.  Приложения на PS

• Перспективно е и производството на троен 
съполимер, т.нар. АВС пластмаса (акрило-
нитрил–бутадиенстиренов каучук–стирен). 
Този полимер притежава висока химическа 
устойчивост, механична и особено удароустой-
чивост, добра термостабилност, водонепрони-
цаемост и др. Използва се предимно в авто-
мобилната индустрия (метализирани детайли), 
нефтопроводи, галванични вани, също и в 
обувната промишленост (токове и обувни 
калъпи). 

От ориентираният PS може да се изготви 
моновлакно за четина на четки.

• От полистирен се получават пенопласти, 
като за целта се провежда суспензионна поли-
меризация на стирен в присъствие на порообра-
зуватели. Пенопластите се използват като тер-
моизолационен материал и за изготвяне на 
цветни ходилни детайли за обувни изделия.

 Обувно производство:

Текстилно производство:

• Тъй като полистиренът с общо предназ-
начение е сравнително крехък и с недостатъчна 
механична здравина, много често в техниката 
се използва т.нар. удароустойчив полистирен. 
Той е продукт на съполимеризацията на стирен 
с каучук (SBR). Полученият полимер е в 
състояние да издържа значителни ударни 
натоварвания без разрушение. Удароустойчи-
вият PS има значение за обувната промишле-
ност при получаването на: токове за различни 
видове обувки; обувни калъпи.

 В други области:

Поливинилхлорид (PVC)

Поради много добрите си диелектрични 
свойства PS намира приложение в електротех-
никата като един от най-добрите изолационни 
материали.

Синтетични карбоверижни полимери.

І. Поливинилхлорид (PVC) – получаване, 
свойства и употреба

Полимерите на база винилхлорид представ-
ляват едни от най-важните и широко разпрост-
ранени синтетични термопластични материали 
(пластмаси).

Поливинилхлоридът (PVC) представлява 
карбоверижен хлорсъдържащ полимер със 
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... CH2 CH

Cl

CH2 CH CH2

Cl

CH

Cl

...
-HCl

... CH CH CH CH CH CH ...
 

Възникващото оцветяване се обяснява с 
появата на спрегнати двойни връзки. Продъл-
жителното нагряване на PVC при температура 
над 100ºС предизвиква разла-гането му, 
съпроводено с отделяне на HCl. Тъй като 
температурата на разлагане е по-ниска от 
температурата на топене на полимера, неговата 
обработка става при температура по-ниска от 
170ºС за кратко време, за да се предотврати раз-
лагането. За тази цел в неговия състав се 
включват и специални вещества - стабили-
затори (метални соли и различни органични 
съединения).

Начин за повишаването на топлоустой-
чивостта е създаването на полимер с повишена 
стереорегулярност. Това е възможно при 
провеждане на полимеризацията при ниски 
температури от 0÷10ºС  в присъствие на 
окислително-редукционни системи. 

3) Установено е, че разтворимостта, студо-
устойчивостта, адхезионната способност, и 
други свойства на PVC са незадоволителни. 

С цел изменение на тези свойства се при-
бягва до допълнително хлориране. В резултат 
на това се получават т.нар. перхлорвинилови 
смоли. В сравнение с PVC те притежават добра 

От поливинилхлорид се изготвят следните 
полимерни материали:

• влакна – изтегляне на полимера в нишка.

в) емулсионна полимеризация – по този 
метод могат да бъдат получени т.нар. 
пластизоли. Недостатък на метода е високото 
съдържание на различни примеси в полимера – 
остатъци от емулгатор, електролити и др. 
Присъствието на емулгатори в PVC ускорява 
разлагането на полимера при нагряване.

•  твърди – непластифициран PVC;

Свойствата на PVC и по-специално разтво-
римостта му зависят от степента на полимери-
зация, която се движи в границите 100÷2500. 

• меки – пластифициран PVC (съдържа 
пластификатори), това са т.нар пластификати. 
Газонапълнените пластификати (пластизоли) 
на база поливинилхлорид се използват в 
качеството на водонепроницаеми материали. 

2. Строеж и свойства на PVC

Теоретичното съдържание на хлора в PVC 
(─CH ─CHCl)  съставлява 56,8%. В молекули-2 n

те на PVC, получен посредством радикалова 
полимеризация, звената на мономера са 
свързани преимуществено по типа „глава-
опашка”. 

В PVC има наличие на аморфна и кристална 
фаза. PVC е полярен полимер (поради наличие 
на Cl атом в молекулата) и може да бъде 
съвместяван с други полярни материали. 
Чистият PVC е твърдо вещество с плътност 

3ρ~1,37 g/cm . Той придобива еластични свойст-
ва при разтварянето му с пластификатори. PVC 
се характеризира с висока механична якост и 
неголямо относително удължение при раз-
тягане. 

Недостатъци:

 2) Под действие на топлина и светлина от 
PVC се отделя HCl↑, следователно той се 
характеризира с ниска топлоустойчивост. 
Променя се цвета на полимера и се намалява 
разтворимостта му:

1) PVC се характеризира с ниска студо-
устойчивост;

Степента на разклоненост оказва съществе-
но влияние върху термостабилността на PVC; с 
увеличаване на степента на разклоненост 
намалява термостабилността. 

Нискомолекулните фракции са разтворими в 
повечето разтворители (ацетон, естери, хлори-
рани въглеводороди). Високомолекулният PVC 
се разтваря в ограничен брой разтворители. 
Най-добър негов разтворител е циклохекса-
нонът.
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1) PVC (поливинилхлорид);

3) пълнители – неорганични (бариев сулфат, 
талк, каолин);

3.   Преработка на PVC 

Полимерната маса на основа PVC представ-
лява композиция, състояща се от следните 
компоненти (ингредиенти):

разтворимост, по-добра адхезия, по-добра 
термопластичност и студоустойчивост, по-
ниска горимост.

2) стабилизатори (основно се използват 
оловни соли);

4) пластификатори (фталати; фосфати; 
себацинати и др.);

Областите на употреба на PVC и начините 
на неговата преработка са многообразни. В 

Поливинилхлоридните влакна се получават 
от евтини суровини и се характеризират с 
химическа устойчивост, ниска топлопровод-
ност и др. Получават се чрез формуване на 
полимерен разтвор по сухия метод чрез екст-
рузия и последващо изтегляне. По този метод 
могат да се произвеждат многонишкови 
коприни и щапелни влакна. Здравината може да 
се подобри посредством изтегляне при висока 
температура. 

5) пигменти – най-използваният пигмент е 
TiO , оксиди на Fe, и др.2

При леене на поливинхлоридни пасти (до 
температура 170-180ºС), золът преминава в гел. 
При това пластификаторът прониква в поливи-
нилхлоридната смола, образувайки хомогенна 
смес, която бързо втвърдява. Тези пасти 
съдържат над 70% пластификатор.

Поради ограничената разтворимост на 
поливинилхлоридът в ограничен брой разтво-
рители и свързаната с това деструкция при 
овлакняването му са се насочили усилията към 
получаване на полимери със същите свойства, 
но с по-добра разтворимост. Една от възмож-
ностите е допълнителното хлориране на 
полимера. 

4. Употреба на PVC

повечето случаи той се използва в пластифи-
циран вид. От пластифицирания PVC се 
изготвят меки, еластични материали, 
филмови покрития, изкуствени кожи, 
формовани ходила за обувки, влакна и др.

4.1. За изготвяне на ходила за обувки

те
През 60-  години започва прилагането на 

PVC като материал за изготвяне на ходилната 
част на обувки по метода леене под налягане. 
При този метод основен материал е пласти-
фицирания PVC, който притежава необходи-
мите за ходилата високоеластични свойства 
при обикновена температура. Следователно в 
присъствие на пластификатор пластмасата 
PVC преминава в каучукоподобен материал. 
Обикновено за изготвяне на ходилната част с 
висока износоустойчивост се използва 
гранулат, съдържащ 40-45% пластификатори. 
За получаване на порести ходила в състава на 
пластификата се въвеждат и порообразу-
ватели.

Поливинилхлоридните пасти се използ-
ват за изготвяне на ръкавици, галоши, обувки.    

 Непластифицираният PVC се използва за 
изготвяне на пресовани изделия, формовани 
детайли (основно за тръби) и др. 

При това обаче се наблюдават някои недо-
статъци: ниска студоустойчивост на ходила-
та, те са хлъзгави и неподходящи за зимни 
условия, тежки са поради голямата плътност 
на материала. При изготвяне на обувки по 
този метод понякога се проявява още един 
недостатък - наличните в поливинилхлорид-
ното ходило пластификатори постепенно 
мигрират и се натрупват в лепения шев, 
осигуряващ закрепването на ходилото към 
саята, като намаляват здравината на закреп-
ването поради влошаване на кохезията на 
филма. Поради това в този случай се налага 
използването на подходящи лепила, непод-
даващи се на действието на пластифи-
каторите. Това са полиуретановите лепила, 
които се нанасят предварително върху 
подгънатата част на саята.
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Перхлорвиниловите смоли се използват за 
изготвяне на лакове и емайли, които осигуряват 
покрития с висока устойчивост на действието 
на агресивни среди и вода.

4.4. За лепила и покрития

Лепилата, получени на база пeрхлорвини-
лови смоли се използват в обувната и галанте-
рийната промишленост основно за залепване 
на материали на база пластифициран PVC. 

4.2. Като покритие при изготвяне на 
синтетични кожи

Методът на високочестототното заваряване 
(ВЧЗ) се използва в обувната и галантерийната 
промишленост за едновременно скрояване и 
съшиване на лицеви с подплатни детайли, за 
нанасяни на декоративни шевове или различна 
фактура върху повърхността на детайлите и за 
свързване на детайлите по между им при 
изработване на саята (горната кожена част на 
обувката). Широкото използване на меки кожи 
с PVC покритие в галантерийното производст-
во създава добри предпоставки за приложение 
на високочестотна обработка.

4.3. За изготвяне на обувни калъпи и 
кроячески дъски

Това е важно направление в употребата на 
PVC, което е от значение главно за галантерий-
ната промишленост. Почти по-голяма част от 
изкуствените кожи използвани в тази промиш-
леност, са с покритие от PVC. Кожите имат 
хубав външен вид, притежават устой-чивост на 
действието на киселини, основи, масла, 
бензин. Техен недостатък е ниската студо-
устойчивост – при ниски температури покри-
тието се напуква. За изработване на изкуствени 
кожи се използва най-често суспензионен PVC. 
Нанесеното покритие е плътно или порьозно, с 
тъкана и нетъкана основа.

За тази цел се използва непластифициран 
PVC. Калъпите се произвеждат чрез леене 
подобно на тези, изготвени от други пластмаси, 
например полипропилен.

4.5. За изготвяне на влакна от PVC

Използването на PVC и неговите съполиме-
ри под формата на влакна играе второстепенна 
роля в сравнение с използването му като 
пластмаса. За изготвяне на влакна се използва 
съполимер, съставен от 60% винилхлорид и 
40% акрилонитрил или 85% винилхлорид и 
15% винилацетат.

Поливинилхлоридните влакна се характе-
ризират със следните свойства: температурата 
на топене е 180°С, те са напълно негорими и не 
се възпламеняват, което се дължи на високото 
съдържание на хлор. Имат изключителна 
висока химическа устойчивост, т.е. устойчиви 
са на концентрирани киселини (с изключение 
на азотната киселина), на алкали, окислително-
редукционни средства. Устойчиви са на гниене 
и имат добра биоразградимост. Хидрофобни 
са, не набъбват във вода, не поемат пот, имат 
добра здравина, много добра немачкаемост, 
отлични изолационни свойства. Имат голяма 
склонност към наелектризиране, поради което 
трудно се преработват. Въпреки това обаче 
поради много добрите си топло- и електроизо-
лационни качества поливинилхлоридните 
влакна намират приложение в производството 
на противоревматични текстилни изделия, 
също са подходящи и за зимни дрехи (спортни, 
скиорски), бански костюми и специално бельо. 
Имат ниска топлоустойчивост и затова дрехите 
трябва да се перат при меки условия и да не се 
гладят. Свиваемостта им при повишени 
температури е висока, което свойство се 
използва за производство на уплътнени тъкани 
за филтри, имитация на дивечови кожи. Трудно 
се багрят, тъй като не набъбват във вода. 
Намират приложение като мебелни платове и 
декоративен текстил. При разтварянето на 
хлорирания PVC в ацетон се получава 
химически устойчивото влакно хлорин, прило-
жимо за изготвяне на филтриращи тъкани, 
защитни облекла, мрежи, палатки, защитни 
химически облекла, огнеопорни тъкани, 
килими.
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Обикновено преработката на полимерите се 
състои от два отделни стадия:    

Методи за преработката им

1)  производство на пластмаси;
 2)  производство на пластмасови изделия.

· по метода на получаването им – синте-
зирани по метода на верижната полиме-
ризация; по метода на поликондензацията и 
степенната полимеризация и на основа хими-
чески модифицирани природни полимери;

Пластмасите представляват многоком-
понентни композиции, като основният 
компонент е полимера, а другите компоненти 
са: 

І. Изготвяне на полимерни смеси 

· по химически състав (в зависимост от 
компонента, на чиято основа са изготвени) – 
пластмаси на основа PVC, на основа поли-
стирен.

Изготвяне на полимерни смеси на база 
пластмаси.

Особена разновидност представляват 
газонапълнените: пено- и поропластите.

2) смазващи вещества (смазки) – основно 
мастни киселини (стеаринова и олеинова): 
компоненти, предотвратяващи прилепването 

1) стабилизатори – съединения, повишава-
щи устойчивостта на полимерите в условията 
на експлоатация и преработка (основно се 
използват оловни соли на стеариновата и други 
киселини);

Пластмасите се нар. твърди полимерни 
материали, които са способни необратимо да се 
деформират под действието на външни сили. 
Основно всички пластмаси представляват 
органични или елементорганични съединения. 
Известни са различни класификации на 
пластмасите, в това число:

· по поведение при нагряване биват: термо-
пластични (РЕ, РР, PS, PVC) и термореактивни 
(фенол- и карбамид-формалдехидни смоли). 
Термопластичните пластмаси могат да се топят 
и преработват многократно, докато термо-
реактивните смоли в присъствие на втвърдите-
ли и tº преминават в нетопимо и неразтворимо 
състояние;

в) окончателно смесване (пластициране, 
хомогенизиране);

4) пълнители – инертни вещества, орга-
нични и неорганични, прахообразни, влакнес-
ти, те могат да изпълняват следните функции: 
да подобряват механичните свойства, да 
повишават устойчивостта към действието на 
различни агенти, да понижават свиването при 
готовите изделия, да изменят електричните 
свойства и да намаляват цената на изделията;

3) пластификатори – нискомолекулни ли 
олигомерни вещества, които понижават T  g

(температура на встъкляване), придават мекота 
и еластичност, подобряват преработваемостта 
и редица физикомеханични свойства на 
готовите изделия;

Освен изброените компоненти, в състава на 
полимерните смеси могат да участват и други 
вещества, т.нар. добавки – например, вещест-
ва, понижаващи горимостта на материалите 
(антипирени); съединения, понижаващи на-
трупването на заряди от статично електричест-
во; порообразуватели и др.

към оборудването в процеса на изготвяне на 
пластмасите и тяхната преработка до изделия;

Производството на насипните пластмаси се 
базира на процеса смесване и диспергиране 
на няколко компонента и превръщането на 
получената композиция в прахообразен или 
гранулиран вид. В резултат на смесването на 
компонентите, те равномерно се разпределят в 
целия обем. Основните стадии на производст-
вото на пластмасите включва:

Предварителното смесване може да се про-
веде в смесители от различни типове:

-- биконечни смесители;

По форма пластмасите са насипни ма-
териали във вид на гранули, прахообразни или 
частици с влакнест строеж, под форма на ленти 
и рула.

5) оцветители и пигменти – използват се за 
получаване на цветни изделия.

а) подготовка на материалите;
б) предварително смесване;

г) гранулиране или наситняване.  

-- едно- и двушнекови смесители (за 
смесване на материали с различна плътност);
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-- турбоскоростен (вихров) смесител;
-- пневматични смесители (смесването 

става с подаване на газ).
Окончателното смесване при високи темпе-

ратури се съпровожда с преход на полимерната 
смес във вискозно-течно състояние. Оконча-
телното смесване може да се осъществи на 
следните машини:

-- смесителни валци (два противоположно 
въртящи се кухи цилидри, като между процепа 
на двата валяка се подава валцуемия материал);

-- пластосмесители (въртящи се в противо-
положни посоки лопатки);

              Фигура 32 Форми за отливане на полимерни смеси

-- двушнекови екструдери  - освен смесване 
на компонентите на материала, се получава и в 
гранулиран вид. 

-- екструдери (шнекови машини);

ІІ. Методи за преработка на полимерни 
смеси

За преработката на полимерите до съот-
ветните продукти изходните материали се 
нагряват до преминаването им във вискозно-
течно състояние и формуването им се извършва 
под действието на приложено външно усилие. 
Най-разпространените методи за преработка 

За превръщането на полимерната смес в 
прахообразна форма, се използват мелници с 
ударно действие.

Фиг.31 Пластосмесител

1. Метод - отливане

За полимерите, които са течни при стайна 
температура, като епоксидни, фенолни, 
полиестерни и др. смоли, РVС пластизоли, се 
използва методът отливане без да се прилага 
външно усилие.

на термопластичните полимери са: пресоване, 
леене под налягане, екструзия и калан-
дриране. 

2. Леене под налягане

Един от основните методи за реработка на 
пластмасите в продукти е методът леене под 
налягане. По този метод се преработват всички 
термопластични и някои термореактивни 
материали (фенопласти). Гранулите на мате-
риала се нагряват в цилиндъра на машината до 
вискозно-течно състояние и след това стопил-
ката под налягане, създадено от буталото на 
машината, се изтласква (шприцва) в сгъстен 
вид в прес-форма, където след охлаждане се 
изважда готовият продукт.
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3. Екструзия

Екструзията е метод за непрекъснато 
производство на редица продукти (тръби, 
фолиа, листове и др.) с помощта на екструдер, в 
който се върти шнек. Гранулите на полимера се 

зареждат в бункера, откъдето попадат в канала 
на шнека. Стопилката на полимера се придвиж-
ва през отделните зони в резултат на наляга-
нето от въртеливото движение на шнека и 
попада в дюзата, откъдето излиза формованият 
продукт.      

Фигура 33 Схема на машина за леене под налягане

Фигура 34 Схема на екструдер
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4. Формоване на изделия от листове чрез 
пластична деформация

Изделията от нагретите листове могат да се 
формуват чрез изтегляне и притискане към 
повърхността на формите. Усилието, което е 
необходимо за формуване, може да бъде 
създадено механически, хидравлично, пневма-
тично или с помощта на вакуум или посред-
ством комбинирано усилие (механично и 
пневматично).

Фигура 35 Схема на вакуумформовъчна машина

Основните методи на формуване са:

2) пневмоформоване (изтеглянето на наг-
ретия лист става със сгъстен въздух);

1) щамповане (с помощта на матрици и 
поансони на преси);

3) вакуумно формоване (между плоскос-
тите на листа и формата отсъства въздух).

5.  Каландриране

Методът каландриране е широко застъпен 
при производството на фолиа и листов 
материал със зададена дебелина посредством 
обработка на размекнатия материал и 
преминавайки през процепите на отделните 

валяци. Той представлява основен метод за 
производство на фолиа от PVC. Каландри-
рането се използва също за щамповане на 
повърхността на фолиа и листове, обработка на 
повърхността на твърди полимерни материали, 
дублиране на полимерен лист с тъкан.
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Съществено значение за обувната техно-
логия имат методът леене под налягане. По 
този метод се обработват преди всичко смеси от 
PVC, но той е приложим и за обработка на още 
редица термопласти: полистирен (за изготвяне 
на токове и кроячески дъски), полиетилен, по-
лиамиди, полиуретани (ПУ). При получаване-
то на детайли от ПУ обаче методът се нар. леене 
без налягане (отливане), тъй като не се налага 
прилагане на външно налягане, а запълването 
на формата се извършва под действието на 
вътрешно налягане, възникващо при самото 
получаване на пенополиуретаните (ППУ). 
Между леенето на ПУ и другите полимери има 
принципна разлика. В процеса на отливането 
на готовите изделия от ПУ се извършва и 
самото синтезиране на ПУ в резултат на 

Химически методи за преработка на 
полимерни смеси в обувното производство са: 
лепене, гореща вулканизация, леене под 
налягане и леене без налягане.

                                        Фигура 36 Схема на каландър и изтеглен лист

протичане на сложни химични взаимодей-
ствия. При леенето на останалите полимери 
такива процеси не протичат.

Методът на изготвяне на обувки, при който 
ходилото и токът се формуват от сурова каучу-
кова смес и се вулканизират непосредствено на 
обувките, е получил наименованието гореща 
вулканизация.

Влакна. Видове.
Методи за изготвяне на влакна 

 1.1. Естествени влакна – тези влакна от 
своя страна се подразделят на растителни 
(целулозни), животински (белтъчни) и 
минерални. 

1. Влакна  – тела, чиято дължина е 
многократно по-голяма от напречното им 
сечение (обикновено части от mm).
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1.2.1.  Изкуствени влакна

1.2.2. Синтетични влакна -  получават се 
от промишлено синтезирани полимери, 
основно от нефтени продукти (олефини, 
бензен, толуен, фенол и др.). Според строежа 
на основната верига са: карбоверижни и 
хетероверижни. 

• Карбоверижни влакна: полиакрило-
нитрил (PAN), поливинилхлорид (PVC), 
полиетилен (РЕ), политетрафлуоретилен 
(PTFE), поливинилалкохол (PVA), полиакрила-
ти: полиакриламид (PAAM), полиакрилова 
(РАА) и полиметакрилова киселина (РММА) и 
техни естери. 

• Хетероверижни влакна: полиуретани 
(PU), полиамиди (PA), полиестери (РЕs).

1.2. Химични влакна – формувани от 
естествени или синтетични материали, чиято 
преобладаваща част са полимери. Според 
природата на влакнообразуващия полимер, 
условно се делят на изкуствени и синтетични. 

Ш Получените влакна да притежават 
комплекс от свойства задължителни и стабилни 
при дадена област на приложение и експлоата-

Химичните влакна са комплексни нишки 
(монофилни и полифилни) и щапелни влакна 
(памучен, вълнен и ленен тип). Използват се 
самостоятелно или в смеси с различни видове 
естествени и химични влакна.

Ш Способност да образуват влакна при 
технологично осъществими условия;

2. Основни изисквания към влакно-
образуващите полимери

Химичните влакна в зависимост от предназ-
начението си се разделят: за текстилни изделия, 
за технически цели, със специално предназ-
начение.    

б) мокър метод - приложим за влакно-
образуващи полимери, които не се топят без 
деструкция и са неразтворими в летливи 
разтворители. Разтворът на полимера се 
екструдира в утаителна баня; втвърдяването на 
струйките до нишки е в резултат на фазово 
разслояване, газообразуване и в някои случаи е 
съпроводено с химични реакции.

3.3. Влакнообразуване – екструзия под 
формата на струйки, изтегляне, втвърдяване.

3.1. Получаване на влакнообразуващи 
полимери;

3.2. Получаване и подготовка на влакно-
образуващата маса за формуване – преход във 
вискозно-течно състояние, охарактеризиране и 
подготовка за овлакняване като: деаерация, 
смесване, филтруване и др.;

ционни условия: способност към кристали-
зация; способност за силни междумолекулни 
взаимодействия; гъвкавост на макромолеку-
лите; възможности за химична и структурна 
модификация.

а) сух метод - приложим за влакно-
образуващи полимери, разтворими в летливи 
разтворители; втвърдяването на струйките до 
нишки е в резултат на изпарение на разтворите-
ля в среда от нагрят газ; 

3.3.1. Влакнообразуване от стопилка - 
стопилката от полимера се екструдира през 
нишкообразуватели в газова (рядко в течна) 
среда, където се извършва втвърдяване на 
струйките и превръщането им в нишки.

3.3.2. Влакнообразуване от разтвори

3. Основни етапи в производството на 
химични влакна
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Винилацетатът има полярен характер и 
висока склонност към полимеризация. Полу-
ченият полимер има линейна структура, 
разположение на мономерните звена „глава-
опашка”:

3.6. Текстилна преработка - включва 
класически текстилни операции (бобиниране, 
скатаване, пресукване, авивиране, багрене, 
печатане и др.).

3.4. Ориентационно изтегляне - може да 
бъде отделна операция или да е част от процеса 
на влакнообразуване. Основната цел е повиша-
ването на ориентацията на макроверигите и 
техните образувания, анизотропията и физико-
механичните свойства.

 3.5. Термостабилизация - провежда се във 
високоеластично състояние на влакно-образу-
ващия полимер при температури и условия за 
релаксация на вътрешните напрежения и оттам 
до понижаване на свиваемостта на влакната.

Фигура 37 Схема на изтегляне на текстилни нишки

І. Поливинилацетат (PVA )c

Поливинилацетат (РVA ), с

поливинилалкохол (РVA), 
полиакрилати и техни естери

1. Получаване
Поливинилацетатът (PVA ) е продукт на c

полимеризацията на мономера винилацетат: 

Синтетични карбоверижни полимери. 

CH2  =  CH

OOCCH3

OOCCH3

... CH2 CH CH2 CH ...

OOCCH3
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Полимеризацията на винилацетата протича 
по радикалов механизъм. Промишлените ме-
тоди са: в блок, разтвор, емулсия и суспензия. 
Също може да протече под действието на 
светлина и в присъствието на металоорганични 
съединения. В резултат на емулсионната 
полимеризация се получават водни дисперсии 
на полимера, които имат най-широко прило-
жение. Суспензионният PVA  се използва c

основно за изготвяне на лакове и лепила.

Лесно се хидролизира под действието на 
киселини и основи с образуване на винилов 
алкохол. 

PVA се характеризира със студено течене. c 

При охлаждане от -5÷-10°С става трошлив, а 
при t°>160°С деструктира. Следователно PVA  c

се характеризира с незадоволителна студо- и 
топлоустойчивост.

2. Свойства на PVAc

Той притежава изключително голяма 
устойчивост на действието на светлина и 
много бавно старее. 

Техническият поливинилацетат предста-
влява безцветен, прозрачен, нетоксичен 
полимер. Продуктът, получен при радикалова 
полимеризация, има аморфна структура. 
Получава се с различна молекулна маса и 
съответно с различни свойства. 

PVA  се разтаваря много добре в много c

разтворители, в това число алкохоли, кетони, 
естери, хлорирани и ароматни въглеводороди, 
не се разтваря в алифатни въглеводороди, 
масла, бензин, гликол, глицерин и др. Има 
добра съвместимост с много пластификатори 
и смоли. 

Благодарение на високите адхезионни 
свойства PVA се използва преди всичко в c 

качеството на лепила, лакове и бои. Водните 
дисперсии на PVA  (лепилото С-200) се c

използват за апретиране на тъкани, хартия и 
кожа и при производството на изкуствени кожи. 
Промишленото приложение на PVA  -тните c

При нагряване на полимера при темпе-
ратура 150-190°С започва да се разлага с 
отделяне на оцетна киселина. 

1. Получаване

1) PVA  се използва като база за изготвяне на c

дообработващи апретури за лицевата част на 
светли обувки. Тази апретура съдържа напри-
мер: 

2) Твърдият полимер (получен при полиме-
ризация в блок) може да се използва за отлива-
не на токове за обувки, които се характеризират 
с много добри механични свойства. 

4) PVA  се използва като изходна суровина c

за получаване на поливинилов алкохол и 
неговите ацетали.

13% поливинилацетат, 2% дибутилфталат 
като омекчител и 85% алкохол.

Поливиниловият алкохол (PVA) не може 
да се получи от мономера си - виниловия 

3) PVA  се използва като лепила под форма c

на разтвор или водна емулсия. Много същест-
вено значение има употребата на поливинила-
цетатната емулсия, най-често под названието 
мовилит, като спомагателно лепило за монти-
ране детайлите на саята, но по-често за монти-
ране на фортовете в задната част на саята. В 
този случай се използва свойството му да 
осигурява ниска първоначална адхезия, което 
се дължи на наличието на вода като дисперсна 
среда. 

5) В строителството PVA -тните емулсии се c

използват като свързващи (например лепилото 
С-200).

ІІ. Поливинилов алкохол (PVA)

 
3.  Употреба на PVA  c

лепила е голямо поради високата им адхези-
онна способност към различни материали 
(тъкани, кожа, хартия, метали, стъкло). Освен 
това отсъстват вътрешни напрежения в 
лепилния шев, стабилни са при съхранение, 
имат добра светлоустойчивост, пълна безвред-
ност, химическа неутралност. Недостатъци на 
PVA -тните лепила са: тяхната термо-c

пластичност, ниска топлоустойчивост и 
сравнително висока цена.
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2. Свойства на PVA

Поливинилакохолът (PVA) е безцветен 
прах, разтворим във вода (един от малкото 
полимери, разтворими във вода). Той не се 
разтваря в органични разтворители, с 
изключение на алкохол и глицерин, устойчив е 
на действието на масла, мазнини. 

От полимера поливинилацетат могат да 
бъдат получени влакна, които се харак-

Той е кристален полимер, като свойствата 
му зависят от молекулната маса и от наличието 
на незаместени ацетатни групи. PVA съдържа 
вторични ОН-групи и встъпва в реакции, 
характерни за тези групи, в частност той 
взаимодейства с алдехиди, като образува 
ацетали. PVA може да бъде пластифициран и в 
зависимост от количеството на пласти-
фикатора, може да придобие кожеподобен или 
каучукоподобен характер.

Водните разтвори на PVA притежават 
висока адхезионна способност към метали, 
керамика, стъкло, пластмаси. Те имат обаче 
съществения недостатък да се разтворят във 
вода и поради това се използват в определени 
случаи. 

1) Основното предназначение на водните 
разтвори на този полимер е за свързване на 
хартия или като добавка към други видове 
лепила; 

теризират с висока хидрофилност. Овлакнява-
нето протича по сухия метод. Степента на 
ориентация на макромолекулите се увеличава в 
зависимост от степента на изтегляне. Допълни-
телната обработка цели образуване на допъл-
нителни химични връзки между макромолеку-
лите, с което се постига намаляване на разтво-
римостта на влакната във вода. Такава е 
обработката с формалдехид и сярна киселина, а 
също и с диепокси съединения. 

Еластичните свойства на тези влакна са по-
ниски в сравнение с другите хетероверижни 
влакна, но имат висока устойчивост на 
изтриване; термостабилносттта им е висока, 
издържат краткотрайно нагряване до 220ºС. 
Устойчиви са на действието на микро-организ-
ми и по-устойчиви на светлина отколкото целу-
лозните влакна. Под действие на концентрира-
ни разтвори на киселини протича осапунване, 
което повишава разтворимостта им в киселини. 
Устойчиви са на по-голяма част от органичните 
разтворители, с изключение на фенол, крезол, 
формалдехид, мравчена киселина при темпера-
тури над 60ºС. Напречното сечение на влакната 
е близко до това на памука. 

PVA щапелни влакна успешно се съвмес-
тяват с памук, вискоза или вълна за изготвяне 
на тъкани за горно и работно облекло, както и 
самостоятелно в чорапената промишленост и 
за опаковъчни тъкани. 

3) Изготвят се водоразтворими филми, 
ацетали;

2) PVA се използва за изготвяне на синте-
тични влакна. Притежава по-висока хигро-
скопичност в сравнение с другите влакна и 
може да служи като заместител на памучните 
тъкани. Използва се за изготвяне на риболовни 
мрежи, а също намира приложение под 
формата на конци в хирургията поради негова-
та безвредност.

3. Приложение на PVA

 

CH2 = CH

OOCCH3  

2) члез алкохолиза с метилов или етилов 
алкохол при нагряване с кисели или алкални 
катализатори

OOCCH3

... CH2 CH CH2 CH ...

OOCCH3

алкохол, тъй като последният е извънредно 
нестабилен и се превръща в ацеталдехид или 
етиленов оксид.

1) чрез полимераналогично превръщане, по-
точно хидролиза на полимера поливинил-
ацетат:

PVA може да се получи по 2 начина:
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Акриламидът е кристално вещество с Т = m

85°С и е разтворим във вода.

1.4.  Получаване на полиметакрилова кисе-
лина (PMMA) и нейни естери

Метакриловата киселина:   

Метакриловата киселина при взаимодействие с 
алкохоли дава естери, например с метилов 
алкохол се получава метилметакрилат и 
реакцията протича по следния начин:

и нейните естери се получават от ацетон-
цианхидрин посредством дехидратация и 
осапунване със сярна киселина.

зуващ полимер и съответно формуване на PAN 
влакната по мокрия метод. PAN влакна могат 
да се получат от хомополимер на основата на 
акрилонитрил или от съполимери на акроло-
нитрила. Днес почти не се произвеждат влакна 
от чист акрилонитрил, тъй като са с ниска 
еластичност, ниска устойчивост на изтриване и 
трудно се багрят. 

В зависимост от съдържанието на съмо-
номери, PAN влакната се делят на такива, в 
които акрилонитрилът е не по-малко от 85%, а 
съмономерите (винилсулфонат, винилацетат, 
винилпиридин, метилметакрилат, акриламид и 
др.)  са в количество от 5 до 15%. Влакната с 
високо съдържание на съмономери 40-60% се 
наричат модакрилни влакна (например влак-
ната Kanekalon, които съдържат 40% винили-
денхлорид). Чрез вариране на вида и количе-
ството на съмономера могат да се получат 
влакна с различни свойства.

1.3. Получаване на  полиакриламид (PAM)

Акриламидът се получава при хидролиза на 
акрилонитрил в присъствие на сярна киселина 
при температура 100°С:

Към тази група полимери се отнасят поли-
мери и съполимери на акриловата и метакрило-
вата киселина, техни естери, нитрили, амиди и 
др., получили общото наименование - акри-
лати.

4) Този полимер всъщност не намира 
приложение в обувната и галантерийната 
промишленост, но в отделни случаи би могъл 
да се използва като лепило за спомагателно 
залепване.

Голямо приложение са намерили полиме-
рите на база нисши естери на акриловата и ме-
такриловата киселина - полиметилметак-
рилат, полиетил-метакрилат, полибутил-
метакрилат, а също полиакрилнитрил и 
полиакриламид.

1. Получаване на полиакрилни съединения

 ІІІ. Полиакрилови полимери - производ-
ни на акриловата (РАА) и метакриловата 
киселина (РММА)

1.1.  Получаване на полиакрилова киселина 
(PAA) и нейните естери

Акриловата киселина СН  - СН - СООН 2

обикновено се синтезира по непрекъсната 
схема за провеждане на каталитична реакция 
между ацетилен, СО и Н О.2

Акриловата киселина и нейните естери 
могат да се получат от етиленцианхидрин чрез 
дехидратация и хидролиза под действие на 
сярна киселина:

CH2  =  CH  -  CN
H2SO4

CH2  =  CH - CO - NH2

H
 

OH

CH2  =  C - COOH

CH3

1.2.  Получаване на полиакрилонитрил 
(PAN)

Акрилонитрилът се получава при окисле-
ние на пропилен в присъствие на NH : 3

HO - CH2 - CH2 - CN
H2SO4

CH2 = CH - COOH
H OH

       
2 CH2 = CH - CH3 + 3 O2 + 2 NH3 2 CH2 = CH

C N

+ 6
 

H2O

 

Акрилнитрилът полимеризира до полиак-
рилнитрил (PAN) по радикалов или йонен 
механизъм. Следва получаване на влакнообра-
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Характерни недостатъци на влакната са 
ниска устойчивост на изтриване, способността 
да задържат пот и съответната й миризма, нес-
табилност на размерите, пилингообразуване, 
силно наелекризиране, горимост. 

Свойствата на PAN влакната могат значи-
телно да бъдат подобрени. Посредством раз-
лични модификации могат да бъдат получени 
т.нар. въглеродни влакна. Въглеродните влакна 
на база акрилонитрил включват следните 
операции: окислителна стабилизация, при 
която PAN влакната стават нетопими и стабил-
ни, карбонизация и графитизация. Получават 
се високомодулни, ултрависокомодулни, висо-
козаздравени, свръхвисокозаздравени влакна. 
Притежават уникални свойства: термоустой-
чивостта им на въздух е до 400ºС, а в инертна 
среда – до 3000ºС. Притежават най-високата 

на нитрилни групи определя устойчивостта на 
влакната към действие на киселини, основи, 
окислители и органични разтворители. PAN влакната са полярни, имат пореста 

повърхност, сечението им е бъбрековидно, най-
често наподобяващо кокал. Клесическите PAN 
влакна са аморфни. Полимерът се синтезира в 
разтвор на диметилформамид (ДМФ) до 
полиакрилнитрил с молекулна маса от 40000 - 
60000. Тъй като температурата на топене на 
този полимер е над температурата на разлагане, 
овлакняването му от стопилка е невъзможно. 
Извършва се с горещ въздух на получения 
диметилформамиден разтвор, съответно по 
мокър и сух метод. Получават се щапелни 
влакна от вълнен и памучен тип, които се 
характеризират с хидрофобност, т.е не про-
менят свойствата си в мокро състояние. Те са 
устойчиви на микрооганизми, характеризират 
се с висока топлоустойчивост; високи топлои-
золационни свойства; значителна устойчивост 
на светлина и атмосферни условия. Наличието 

2. Свойства на полиакрилатите

Всички мономери, с изключение на акри-
ламида, са безцветни течности. Естерите на 
тези киселини лесно полимеризират под 
действието на светлина, топлина и инициатори. 
Полимеризацията може да се осъществи в 
блок, емулсия, суспензия и в разтвор. Блоковата 
полимеризация се използва при производ-
ството на листов полиметил-метакрилат (плек-

По този начин могат да се получат и висши 
естери на метакриловата киселина, като се 
проведе реакция в присъствие на алкохол с по-
висока молекулна маса, например бутил-
метакрилата.

сиглас), тръби, изделия от него. Емулсионната 
полимеризация се прилага при получаване на 
акрилови дисперсии (латекси), използвани в 
обувното и кожарското производство и друго 
производство.

Суспензионната полимеризация осигурява 
полиакрилати под форма на гранули, които 
могат да се обработват посредством леене и 
пресоване.

В резултат на полимеризацията се полу-
чават полимери (полиестери на акриловата и 
метакриловата киселина) със следните струк-
тури:

CH2  =  C

COOH

CH3

+ CH3OH CH2 = C

COOCH3

CH3

+ H2O

n
 

CH2
 

=
 

CH

CO

OR

CH2
 

-
 

CH
 

-

CO

OR n

n 
CH2 

=
 

C

CO

OR

CH2 
-

 
C

 
-

CO

OR n

CH3 CH3
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специфична якост 0.1 – 5.6 GPa. Характери-
зират се с много висока химическа устойчи-
вост; устойчивост на рентгенови лъчи. 

Техническите полимерни акрилати имат 
различна молекулна маса, размери, които 
определят природата на полимера. Обикновено 
полиакрилатите имат аморфен строеж и не 
кристализират при опън. 

В зависимост от природата на естера и 
заместителите при α-въглеродния атом на 
мономера, полимерите могат да бъдат меки и 
еластични (полибутилметакрилат, полиетил-
акрилат) или твърди (полиметилметакрилат). 
Меките полимери с ниска T се използват в g 

производството на студоустойчиви изделия, 
твърдите полимери се използват като проз-
рачен конструкционен материал.

Полиакрилатите са разтворими в естери, 
кетони, хлорирани и ароматни въглеводороди, 
съвместими са с различни пластификатори и 
други полимери. Устойчиви са на действието 
на вода, алкохоли, масла, разредени киселини и 
основи. Естерите на метакриловата киселина 
притежават по-висока термо- и химическа 
устойчивост от тези на акриловата киселина. 

Високият вискозитет и температура на 
пластическото течене на полиметилметакри-
лата (PMMA) затруднява преработката му по 
метода леене под налягане, но това може да 
бъде подобрено с използването на съполимери 
на РММА със стирен, подобрявайки течли-
востта.

2. Употреба на полиакрилатите

Въпреки, че тези полимери се характери-
зират с голяма прозрачност отколкото сили-
катните стъкла, особено в УВ областта, 
повърхностната твърдост им е ниска (лесно се 
драскат). 

По-голяма част от акрилатните латекси, 
използвани в леката промишленост, представ-
ляват полимери на база акрилова и метакрило-
ва киселина и техни производни.

Полиакрилнитрилът (PAN) се използва за 
производство на синтетични влакна. PAN 
влакнат а  намират  приложение  както 
самостоятелно, така и в смеси с естествени и 

Въглеродните (карбоновите влакна) поради 
високите якостни показатели са подходящи за 
автомобилостроенето. Устойчивостта на умора 
и триене, термичната им проводимост, ниския 
коефициент на термично разширение, ги прави 
подходящи в произвоството на космически 
антени и балистични ракети. По отношение на 
химическата устойчивост намират прило-
жение като защитни изолации и корозион-
ноустойчиво оборудване в химическата про-
мишленост. Биологичната им инертност и 
ниската проницаемост по отношение на 
ренгенови лъчи ги правят подходящи за 
приложение в медицината – за изработване на 
протези и в рентгеноното оборудване.

Синтетичните полиакрилатни латекси 
служат за импрегниране на тъкани, дървесина, 
хартия, обработка на кожи  и производство 
на кожезаместители.

Полимери на основа цианакрилови естери 
се използват за слепване на кости, живи тъкани 
и др. („цианакрин”).

Полиакрилатните и полиметакрилатните 
полимери се използват като база за изготвяне 
на апретурни материали за дообработка на 
обувни и галантерийни изделия. Особено 
значение имат за изработване на апретури за 
лицевата част на обувките и за получаване на 
покрития за детайли от полимери, например 
токове от полистирен и др. За апретури на 
светли обувки, например се използва полиетил-
акрилатна емулсия, без разтворители. 
Апретурата осигурява покривен филм с голяма 

химични влакна за трикотажни изделия, горно 
облекло, декоративни и мебелни тъкани, тъкан 
текстил, одеяла, изкуствен кожух, филтри и за 
други технически цели. Смесите от 60% PAN се 
използват най-често за получаване на плюше-
ната повърхност на мебелните тъкани. Повърх-
ностно модифицираните прежди притежават 
мохерен вид с приятен блясък и се използват за 
имитация на дивечови кожи. 

Полиакриламидът (РАМ) се използват като 
съмономер в полиакрилнитрилните влакна. 
Водните разтвори на полиакриламида (РАМ) 
се прилагат като коагулант за извличане на 
ценни вещества от промишлени води и като 
структурообазувател за почви 
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АНАЛОГОВО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗНОТОНИЕТО
ПРИ БАГРЕНЕ НА ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ

ПОСРЕДСТВОМ 5-СТЕПЕННАТА СИВА СКАЛА

1  2Снежина Ангелова Андонова и Ташка  Иванова Колева
1ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград

2ПГТО „Добри Желязков“  – Сливен

ANALOGUE DETERMINATION OF COLOR VARIATION
IN THE DYEING OF KNITTED FABRICS BY MEANS

OF THE 5-LEVEL GRAY SCALE

1 2Snezhina Angelova Andonova and Tashka Ivanova Koleva
1South-West University "Neo�t Rilski" – Blagoevgrad

2Dobri Zhelyazkov Vocational High School of Textiles and Clothing – Sliven
e-mail: andonova_sn@swu.bg

The peculiarities of circular knitting technology cause a hidden defect, which is difficult to detect 
visually. After splitting the fabric and opening it into a canvas, an uneven distribution of thread tension 
occurs across the width, in the direction of the stitch rows. The middle of the cloth remains with sparser 
loop posts, and their density increases most often in the direction of one end - the left or the right. The 
change in fabric density, along the loop posts, is reflected in the local areal mass. Differences in areal 
weight across the width of the fabric can be identified in incoming inspection procedures. The essential 
manifestation and irreparable defect of the uneven surface mass is the discolouration during the smooth 
dyeing of the circular knitted fabrics. The reason is the different relative density of the fabric, which 
affects the dye affinity. Physical metrology can determine the deviation and the change in areal mass, but 
it cannot predict the change in dye affinity and, above all, the discolouration after dyeing. For this reason, 
it is necessary to pre-dye samples of the fabric to assess the colour variation. Matching samples from the 
characteristic zones across the width of the dyed fabrics provides a quick and relatively objective expert 
assessment of uniform dye affinity.

The analogue determination of disparity using the 5-level Gray scale supports the visual evaluation 
of the compared samples and is a step towards obtaining a numerical evaluation.

Keywords: circular knitting fabrics, sewing sample, dyeing variation control.

ABSTRACT

The perspective to evaluate the colour variation in the dyeing of circular knitted fabrics is the 
application of numerical evaluations by means of a spectrophotometer and the establishment of a 
correlation with the distribution of the areal mass along the width of the fabric.

The subject of this article is the evaluation of the dye variation of a circular knit fabric using the 5-
level Gray scale. The purpose of the development is to establish the level of objectivity when using 
analogue methods for colour deviations. Implementation tasks include: theoretical studies, 
technological observations, experimental testing, conclusions and conclusion.

https://doi.org/10.53230.tgm.1310-912X.2021.1112.02
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В процедурите на входящия контрол могат 
да се установят различията в площната маса по 
ширината на плата. Съществената проява и 
непоправим дефект от неравномерната площна 
маса е разнотонието при гладкото багрене на 

От причините, свързани със състоянието на 
машините най-чести са повредените плетачни 
игли, или настройката на издърпващия регу-
латор. Тези механични повреди причиняват 
видими дефекти по плата и са отстраними по 
технически начин.

Особеностите на кръглоплетачната техно-
логия предизвикват един скрит дефект, който 
трудно подлежи на зрително установяване. 
След разцепване на плата и отварянето му в 
платно се получава неравномерно разпреде-
ление на напреженията на нишките по ширина, 
в посока на бримковите редове. Средата на 
плата остава с по-разредени бримкови стълбо-
ве, а тяхната гъстина нараства най-често в 
посока на единия край – левия или десния. 
Изменението на гъстината на плата, по бримко-
ви стълбове, се отразява върху локалната 
площна маса.

1. Увод, основни проблеми с разнотони-
ето при трикотажни платове.

Трикотажните платове, призведени на 
кръглоплетачни машини показват различни 
дефекти, които са съчетание от неравномерни 
прежди с машинни настройки, или технически 
аварии.

Неравномерните прежди предизвикват 
периодично появяващи се ленти в посока на 
бримковите редове. Решението, което практи-
чески се прилага, е зареждане на гатера и 
разместване на бобините с прежда на случаен 
принцип.

кръгло плетените платове. Причината е в 
различната относителна плътност на плата, 
което влияе върху багрилния афинитет.

2. Теоретични предпоставки, литера-
турно проучване

Опитните образци на платове следват стан-
дартни предписания и отговарят на изисква-
нията за представителност на извадката [9, 10, 
11]. 

- определяне на влажността и търговската 

маса;

Задачите за изпълнение включват: теоре-
тични проучвания, технологични наблюдения, 
експериментално изпитване, изводи и заклю-
чение. 

Броят на опаковъчните единици, които се 
отделят за изпитване, се определят съгласно 
Таблица 1:

Целта на разработката е да установи нивото 
на обективност при използване на аналогови 
методи за цветови отклонения.

- определяне на показателите, характе-

ризиращи потребителската годност на тъка-
ните.

Физичната метрология може да определи 
отклонението и изменението на площната 
маса, но не може да предвиди изменението в 
багрилния афинитет и преди всичко – разното-
нието след багрене. Поради това се налага 
предварително багрене на образци от плата  
оценка на разнотонието.

От всяка партида се вземат образци за:

Предмет на настощата статия е оценката на 
багрилното разнотоние на кръглоплетен плат 
посредством 5-степенната сива скала.

Размер на партидата Брой на отделените за
изпитване опаковъчни

единици
За платове, доставяни в

метри
За платове, доставяни по

маса, в kg

До 5000 m До 1000 kg

Над  5000 m и за всеки
наченати нови 5000 m

Над 1000 kg и за всеки
наченати нови 1000 kg

3

1

Таблица 1 Размер на партидата и брой на отделените за изпитване опаковъчни единици
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В определени случаи багрилният афинитет 
и площната маса имат еднообразно разпреде-
ление в различни посоки върху плата. Кръгло-
плетените платове имат технологично опреде-
лена анизотропност по бримковите редове и 
бримковите стълбове, към което се добавя 
неравномерното разпределение по ширина  [4].

Определяне на общото съответствие на 
готов плат към неговото приложение може да се 
извърши посредством комплексна оценка на 
резултатите от лабораторните изпитвания [5].  

Определяне на цветовите разнотония и 
отклонения на обагрянията

Когато партидата се състои от три и по-
малък брой опаковъчни единици, те се отделят 
като среден образец.

Основните понятия за определяне на разно-
тонията са дадени в началния стандарт от 
групата за изпитвания за устойчивост на 
обагрянията  [6].

Характеристиките, начинът на работа, 
както и приложението на резултатите от 
работата с 5-степенната сива скала са дадени в 
съответната група от стандарти [7, 8].

Характерен за аналоговото определяне на 
разнотонията е фактът, че към началната 5-сте-
пенна скала са добавени междинни различия, с 
които се получават 9 нива. Това улеснява и 
насочва колориста към по-обективна оценка.

От съществено значение е сравнението 
между аналоговите нива на сивата скала и 
числовите оценки от спектрофотометъра 
(CieLab), дадени в Таблица 2.

Степен на промяна Цветова разлика CieLab Отклонение

5
 

0
 

0.2
 

4/5
 

0.8
 

±0.2
 

4
 

1.7
 

±0.3
 

3/4

 

2.5

 

±0.35

 

3

 

3.4

 

±0.4

 

2/3

 

4.8

 

±0.5

 

2

 

6.8

 

±0.6

 

½

 

9.6

 

±0.7

 

1

 

13.6

 

±1.0

 

Таблица 2. Сравнителна таблица между аналоговите нива на сивата
скала и числовите оценки от спектрофотометъра



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 

ABSTRACT 

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. 

РЕЗЮМЕ
Разработването на технологии за прилагане на дендримерите при производството на 

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

Фигура 1 Методи за синтез на дендримери

REFERENCES

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

ЛИТЕРАТУРА

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

Figure 1 Combed yarn process

R =
L

N.Tt
510 (4)RS

347TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE

БРОЙ 11-12/2021

Проведената експериментална работа пре-
мина през 6 етапа:

б) подготовка на образци за пробно багрене;

3. Експериментална работа - техноло-
гични наблюдения и изпитвания

В производствената програма на Е. 
Миролио ЕАД - Сливен навлиза богат 
асортимент от трикотажни платове. Техният 
влакнест състав е в три основни групи: памуч-
ни, вискозни и полиестерни. Техно-логичното 
им предназначение е гладко багрене на плат или 
цифрово печатане.

а) физични изпитвания на плата;

в) пробно багрене на опитни количества;
г) изготвяне на багрени образци за зрителна 

оценка;
д) зрителна оценка на багрените образци 

чрез прилагане на 5-степенната сива скала;
е) изготвяне на протокол от аналоговото 

изпитване.  

3.1. Опитна постановка.

В производствените условия на Е. Миролио 
ЕАД е проведено изпитването с трикотажен 
плат със следните основни параметри: състав - 
89/11-Полиестер/Еластан, широчина 147 см и 

2площна маса от 228 г/м . Багренето е извър-
шено с дисперсни багрила в средно тъмни син и 
зелен цвят.

Багрилният апарат е от типа „Jigger”, пред-
назначен за опитно багрене на малки мострени 
количества.

3.2. Подготовка на багрените образци.

От багрения обазец от всеки лот се отрязва 
парче по цялата широчина на плата с дължина 
до 25 см. Впоследствие парчето се срязва на 2 
части през средата. Двете части се съшиват 
първо самостоятелно, а впоследствие се съеди-
няват едно към друго със средните части, както 
е дадено на фигура 1. 

От различните лотове на небагрения плат се 
отрязват парчета с дължина около 120 см, за да 
имат необходимата обща дължина за експери-
менталното багрене на въже - около 12 метра.

Фигура 1 Изготвяне на образец от багрен плат
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Фигура 2 Зрително сравнение на съпоставени  багрилни зони

По този начин от цялата широчина на плата 
се отстраняват излишните части и се проти-
вопоставят пряко характерните места. Област-
та на левия край се отбелязва с „А“, а десния 
край - с „B”.  Лявата среда се отбелязва с „C”, а 
дясната - с „D”.

Образецът, с технологично наименование 
„ръкав“ представлява специализирано шевно 
изделие. То се характеризира с размерите на 
разкроените детайли, начина на съшиване, 
както и настройката на шевната машина.

  
3.3. Зрителна оценка и приложение на 5-

степенната сива скала.
Избягването на плавното преминаване от 

тон в тон позволява да се види действителното 
различие на обагрянето.

При съпоставяне на всяка една от четирите 
обособени зони се вижда контрастното раз-

В случая може да се установи различието 
между всеки два съседни участъка. Обобщена 
оценка за ред на увеличаване или намаляване 
на разнотонието трудно може да се направи без 
допълнителни средства. 

личие между крайните и средните части на 
плата. 

На Фигура 2 може да се види първата и 
пряка зрителна оценка.

 

В същото време, разнотонието между 
лявата част „A” и лявата среда “C” е видимо 
контрастно.

Тази оценка има сравнителен характер и 
отразява видимите разнотония.   

При този случай и без спомагателно 
средство се вижда пренебрежимото разнотоние 
в средните части „C” и “D”.
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В същото време се вижда, че най-светла и 
най-отличаваща се зона по цялата ширина на 
плата е в десния край.

5. Изводи:

Съпоставянето на образци от характерните 
зони по ширината на багрените платове дава 
бърза и сравнително обективна експертна 
оценка за еднородния багрилен афинитет.

От направените наблюдения и оценки се 
установява тенденция в разпределение на 
разнотонието.

Не се установява съществена разлика 
между лявата и дясната средни части.

Особено голям е контрастът между десния 
край на плата „B” и дясната среда “D”.

Фигура 3 Приложение 5-степенната сива скала

5-степенната сива скала е спомагателно 
средство. На Фигура 3 е показано зрителното 

измерване на разнотонието на багрен образец в 
средно наситен зелен цвят.

Основните етапи в аналоговото определяне 
на разнотонието на гладко багрени платове са: 
изготвяне на образец, начална зрителна оценка 
с пряко наблюдение и приложение на сивата 
скала. 

4. Анализ и дискусия

За този образец е видно, че различието 
между две съседни зони може да се оцени като 
междинно ниво (4/5). Аналоговият характер на 
оценката се основава на зрителното сравнение 
между цветовите различия на образците и 
различията на сивите еталони. Приложението 
на сивата скала дава възможността за изготвяне 
на протокол с оценките на всички съпоставки 
на зоните по ширината на плата.
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Аналоговото определяне на разнотонието 
посредством 5-степенната сива скала  подкре-
пя зрителната оценка на съпоставените образ-
ци и е стъпка към получаване на числова 
оценка.
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