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The article gives an overview of the latest technological methods in the textile and fashion industry. It 
studies contemporary trends in production and looks at its effects on the planet. It outlines alternatives 
for more environmentally friendly and sustainable production.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Модата, текстилът и технологиите са 
контрастиращи понятия, от чиято симбиоза се 
ражда съвременният дизайнерски продукт. 
Сливането на тези сфери разширява все повече 
своя кръгозор и хората неусетно свикват с 
удобството на бързото производство. В наши 
дни обаче трябва да се замислим и за това как 
иновациите се отразяват на планетата, която 
от години страда от страничните ефекти при 
създаването на една съвременна дреха. Ако 
се потопим в модния свят, можем да открием 
огромен избор – от концептуални дизайнерски 
произведения до чисто търговски продукти. 
Днес модната индустрия се променя с бързи 
темпове, като разгръща и предлага все повече 
варианти на високоестетичен дизайн или удобен, 
бързо произведен продукт. При тази динамика 
на развитие трудно можем да прогнозираме 
кой от всички варианти на създаването на една 
дреха би се наложил във времето, но във всеки 
случай нуждите биха определили по естествен 
път бъдещото предназначение на облеклото, тъй 
като употребата на една дреха е изключително 
важен контекст за създаването ѝ. Благодарение 
на бързата технологична еволюция, функциите 
на облеклото могат да бъдат подобрени и дори 
могат да бъдат дефинирани нови.

ИЗЛОЖЕНИЕ
Всяка дреха има физически, социални, 
психологически и културни функции. Облеклото 

участва в комуникацията, в изразяването на социално 
или икономическо положение, политическа или 
религиозна принадлежност. Ние се променяме 
от политическа, икономическа и социологическа 
гледна точка – поради непрекъснато нарастващата 
световна популация ресурсите и работните места 
стават все по-оскъдни, заплахата за околната среда 
се увеличава, все повече хора биват изключени от 
активна заетост. Засегнати от тези промени са много 
производствени и комунални предприятия.

 Борбата за пазарни дялове, квалифицирана 
работна ръка и млади таланти, както и за по-
голямата конкурентност в бизнеса, става все по-
тежка. 

Текстилният пазар днес изисква все по-бързо 
предлагане на стоки и колкото по-голямо развитие 
се търси от една компания, толкова по-голяма 
е необходимостта от информация за научните 
изследвания в областта на промишлеността. 
Технологията на процесите представлява 
оптималното средство за обединяване на 
теоретичните знания и практическата процедура, 
за да могат да се произвеждат успешни 
продукти. Изключително полезна е създадената 
Енциклопедия за текстилна обработка, която 
предлага богатство от информация, свързана с 
багренето1. Основната концепция за създаване 
на печеливш продукт и успешен бизнес е да се 
структурират данните и да се обмислят различни 
потребителски перспективи при отпечатването, 

1 Prof. Dr. rer. nat Hans-Karl Roue  e
”Encyclopedia of tex  le fi nishing”, 2000-springer
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довършителните процеси на текстил за облекло, 
домашен текстил, индустриален, медицински 
и геотекстил. В рецептата за успех трябва да 
се обърне особено внимание на екологичните 
проблеми, характерни за специфичната обработка 
на текстила. Енциклопедията за текстилната 
обработка произхожда от катедрата по текстил 
и облекло на Университета за приложни науки 
„Fachhochschule Niederrhein” в Крефелд, Германия. 
Тя е кулминацията на седемгодишни усилия на 
специалисти и преподаватели в областта и се 
основава на множество проучвания и научни 
публикации, свързани с екологичните проблеми в 
сферата на текстилната индустрия. 

Техническата революция на текстилното 
производство започва от самото начало на 
цивилизацията и продължава в XX век под формата 
на технически нововъведения като парната 
машина, която стои в основата на индустрията. 
Химията се утвърждава в текстилната индустрия в 
края на XIX век с процеси като мерсеризирането 
на памук. Ако откриването и въвеждането на 
центрофугиращи машини се регистрира като 
първата техническа революция в производството 
на текстил, това нововъведение представлява 
преход от ръчно производство към фабрично или 
промишлено производство на текстил (1750-1830 
г.)2 Откриването на камгарни изделия от фино 
вълнено влакно (около 1870 г.) представлява 
втората техническа революция, тъй като то прави 
възможно производството на висококачествени 
изделия. Тъй като до средата на XIX век като 
текстилни суровини се използват изключително 
естествени влакна, недостигът на ресурси диктува 
проучването на други възможности. Тази фаза на 
изследване на влакната и текстила започва през 
1846 г. с работата на Кристиан Фридрих Шьонбайн 
(Chris  an Friedrich Schönbein), професор по химия 
в Базел, който установява, че памукът може да се 
превърне в пластмасово вещество чрез смес от 
калиев нитрат и сярна киселина.

Третата техническа революция (около 1960 г.) може 
да се разглежда като въвеждането на тъкачни 
машини Sulzer. Оттогава нататък производството 
на текстилни материали преминава през огромен 
процес на рационализация. Характерно за 60-те 
години на ХХ век е производството на изкуствени 
материи, тежки филцове и гладка тъкан, съчетана с 
хавлиена повърхност, при максимална прецизност 
и икономичност. Големият скок в текстилната 

индустрия се усеща особено силно в модния 
дизайн. Иновативните колекции, които създават 
Мари Конт, Андре Куреж и Пиер Карден, са стъпки по 
един съвсем нов, неутъпкан път в модата, свързан 
с нетипични съчетания на материи. Въвеждат 
се изкуствени материи като тенсил, винил, 
съпроводени от многобройни експерименти 
за създаване на триизмерни материи. Особено 
внимание заслужава колекцията на Пиер Карден 
„Space Age”, създадена през 1964 година. Пренесъл 
фантазията си в бъдещето, дизайнерът създава 
изцяло футуристична визия в модния дизайн, като 
се опира на семплата геометрия и неорганичните 
материи. Друг визионер в модния свят през 60-те 
години е дизайнерът Мари Конт, която предлага 
дрехи със собствен характер в своя бутик в Челси. 
Без да получи образование в модната сфера, 
сама създава свой собствен разпознаваем стил, 
вдъхновен от виталността на Лондон. Тя е първият 
дизайне р, който използва PVC материя в модата, 
създавайки колекция от дъждобрани.

Фиг.1. Рокли в А-силует с детайли от винил, 
1960 г. Дизайнер П. Карден

Фиг.2. Рокля в А-силует от топлинно 
формован текстил, 1968 г. Дизайнер П. Карден
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Фиг.3. Дъждобран от PVC, 60-те години
 на ХХ век. Дизайнер Мари Конт

По-късно, когато е пресован памукът за 
получаване на фини нишки, усилията на науката се 
съсредоточават изцяло върху производството на 
регенерирани влакна. Органичната химия, която 
вече е добре развита, успява да отдели все повече 
естествени продукти като целулоза, протеини или 
хитин чрез денатуриране, като по този начин ги 
прави достъпни за производството на влакна. 
Диапазонът от продукти, които могат да бъдат 
произведени от тези нови влакна, варира от модно 
облекло до индустриален текстил. Тези материали 
обаче не са „реални” синтетични влакна, тъй като 
се основават на естествени материали.

 Полимерните изследвания постепенно 
започват да се развиват с работата на Херман 
Щаудингер (Hermann Staudinger) известен химик, 
изучавал полимерите и носител на Нобелова 
награда за химия от 1953 г. Той разработва 
преденето от стопилка или разтвор; критериите за 
добра оценка на синтетичните влакна са: - висока 
точка на топене; - висока якост на опън; - добра 
разтегливост.

 Първата търговско успешна полимерна 
категория са полиамидите, които се предлагат 
на пазара под наименованието найлон(PA). 
Те са бързо последвани от полиестер, 
полиакрилонитрил, поливинил Поливинилхлорид 
ПВЦ/ PVC.

Поливинилхлоридът е нискотемпературна 
пластмаса. Най-характерните му качества са 
издръжливост и голяма твърдост, които са в 
основата на неговата универсална употреба.

Твърдото ПВЦ (PVC) е термопластмаса, която 
има аморфна структура, притежава голяма 
здравина и висок модул на еластичност, отлични 
електроизолационни свойства. Използва се в 
химическата промишленост.

Полиолефин е фолио, което е термосвиваемо, то 
може да се произвежда с различни характеристики 
като висока прозрачност или разтегливост, има 
изключителна здравина в комбинация с полиестер 
и участва в производството на килими.
През 60-те години се натрупват толкова добре 
обосновани познания за връзките между 
структурата и характерните свойства, че може да 
се започне с „приспособяването” на влакната. 
Най-напред се формулират желаните свойства, 
а след това подходящият полимер се синтезира 
чрез предене на два компонента. Систематичното 
използване на тази концепция за „макромолекулно 
инженерство” довежда до редица специални 
влакна, чиито свойства (висока еластичност, 
висока якост, топлоустойчивост, водоотблъскване) 
не са сравними с тези на естествени или 
регенерирани влакна. Тези високотехнологични 
влакна също предпоставят разработването на 
модерни високоскоростни машини за предене, 
тъкане и плетене.

 Възниква ерата на техническия текстил. Нови 
възможности за използване извън класическите 
текстилни продукти се изразяват в увеличаването 
на дуро- и термопласти в автомобилната 
промишленост, авиацията и космическите 
пътувания и медицината. Необходимостта 
от цялостна система за оценка с различни 
референтни рамки става все по-голяма, особено в 
областта на оценката на качеството с нарастващата 
тясна връзка между технологиите, икономиката, 
обществото и околната среда.

Тук голяма роля изиграват и висшите 
учебни заведения, които създават своя реална 
научна дейност, подкрепяща изследванията в 
специфичната област на текстилната индустрия. 

Технологиите, пазарът и околната среда изискват 
постоянно тестване на продуктите. Тестването на 
материалите съпровожда продукта от зачеването 
му до неговото предлагане. Днес все повече 
организации са загрижени за разпознаването на 
токсичните свойства на употребявания продукт. 
Например изхвърлянето или рециклирането на 
стари облекла.
Проблемите се крият в замърсяването на околната 
среда по време на отглеждането и производството, 
било то на вълна, памук, коприна, рами, лен 
или регенерирани влакна като вискоза, които 
са неконтролируеми подготвителни етапи, т.е. 
процесът може да бъде проследен най-рано 
при култивиране на влакната и подготовката им 
до предене, багрене и печат. За известно време 
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крайните потребители и техните инициативи 
налагат широки изисквания, които включват фактор 
за здравна сигурност на текстилните изделия и 
екологията на текстилното производство. На този 
фон различни текстилни производители и търговци 
по целия свят се грижат текстилните изделия да 
отговарят на определени критерии. Вече има 
много инициативи на производители, които пускат 
на пазара екологични колекции, и търговски 
асоциации, които са определили критериите за 
изпитване на екомаркировките. Изпитванията се 
извършват главно от независими институти като 
– европейски синдикати – „Диалог за текстилното 
облекло“, GUT и eco-tex).

Фиг.4. 
ELTAC най-големите компании за текстил и 

облекло в Европа 

Фиг.5. ECO-TEX – екологичен одит на 
консорциума – Отговорно производство на 

текстил – проверена сигурност за безвредни за 
кожата текстилни продукти

Фиг.6. TOX-PROOF – печат за маркировка на 
текстилни изделия, произведени с екологични 

средства

Фиг.7. Печат на асоциацията 
за килими, щадящи околната 

среда

 
Die Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden, 
GuT (Асоциацията на екологичните килими) е 
създадена през 1990 г. от известни фирми в 
европейската килимарска индустрия и в момента 
има приблизително 80 члена. GuT връчва своят 
печат за употреба, само ако изделието отговаря 
на критерии, които са тествани от институти 
в Белгия, Дания и Австрия. Печатът на GuT се 
признава и в пазарния сектор и се приема от 
потребителят.
 Екомаркировката с добре обосновани критерии 
осигурява на индустрията мотивация за екологично 
оптимизиране на текстилните продукти и сигурност 
на търговията за доверието на потребителите.
Веригите за текстил трябва наистина да са в 
състояние да решат проблемите на текстилната 
екология днес. Още през 1992 г. германският 
парламент създава анкетна комисия за „Защита 
на човечеството и околната среда”, като прави 
равносметка за търговската изгода от облеклото 
срещу рисковете за човечеството и замърсяването 
на околната среда с крайната цел: „Екологично 
преобразуване на индустриалните компании.”

Фиг.8. Печат на 
Еврокомисията за екологичен 

продукт 

h  p://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
the-ecolabel-scheme.html

 Чрез регламент на Европейския парламент се 
контролира и функционирането на екомаркировката 
на ЕС. Екомаркировката на ЕС е доброволна схема 
– производителите, вносителите и търговците 
на дребно могат свободно да кандидатстват за 
етикет на своите продукти. Жизненият цикъл на 
даден продукт започва с добив или култивиране 
на суровини. Продължава с производството и 
опаковането, разпространението, употребата и 
последен етап, „края на живота”, когато продуктът 
се изхвърля или рециклира. При разработването на 
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критериите за екомаркировка на ЕС за продуктите 
акцентът пада върху етапите, при които продуктът 
има най-голямо въздействие върху околната среда. 
Тъканите например имат силно въздействие върху 
околната среда, когато са обагрени, отпечатани 
и избелени, но всеки продукт, който носи 
екомаркировката на ЕС, е с добро качество и висока 
производителност.

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДА
С променящите се навици на потребителя и 
бързото развитие на технологиите е свързано 
създаването на така наречения „умен текстил“, или 
още „Електронен текстил“ /Е-текстил/.3

        Е-текстилът е интердисциплинарна научна област, 
фокусирана върху разработване на производствени 
техники за създаване на гъвкави информационни 
техники, които вече се прилагат във военната 
индустрия и масовото потребление. Палитрата 
от разнообразни и изненадващи продукти се 
увеличава и ние вече можем да се срещнем с 
текстилни и модни продукти от ново поколение 
изработени от Е-текстил с интегрирани сензорни 
масиви, чувствителни на различни фактори на 
човешкото тяло и околната среда. Това са дрехи 
с интерактивен камуфлаж или сензори, които 
засичат потенциална биохимична атака. Чорапи, 
които регулират кръвното  налягане, текстил от 
проводими влакна, улавящи и обработващи звук 
от далечни обекти. Анук Випрет, Томи Хилфигер, 
Хюсеин Чалаян са сред модните дизайнери, 
които се впускат в технологичните иновации и 
експериментират с дрехата. 
Компаниите, които финансират такива проекти 
са: „Vivo Metrics”, създала „Vivo Champion Trainer”, 
„Alphyn Industries”, „Sensatex”, „SmartLIfe”, „Adidas”, 
които са насочени към проследяване на човешката 
дейност и контрол на общото състояние на тялото.
 Разработените прототипи включват тениски, 
предпазващи от радиация, или дреха, чрез която 
родителите проследяват местоположението на 
детето си чрез интегриран мобилен телефон и 
GPS устройство, или яке, генериращо енергия чрез 
соларни панели. Развитието на нанотехнологиите, 
биотехнологиите и цифровите технологии ни води 
до естественото възникване на нов модерен и 
естетичен продукт в модната и в текстилната сфера, 
който внася различен, комфорт в живота ни. Но как 
този факт се отразява на нашата психика? Наличен 
ли е текущ преход и еволюция на човешкото тяло и 
съзнание?
Маршал Маклуън (1911-1980) известен канадски 

3(h  ps://www.technicaltex  le.net/ar  cles/smart-
tex  le-2592)

4Култура - Брой 24 (2642), 24 юни 2011. Маршал 
Маклуън (1911-1980): Аз не винаги съм съгласен с 

това, което казвам 
http://www.kultura.bg/bg/article/view/18550  

културолог и теоретик, е създател на „Център 
за култура и технологии”, който е посветен 
на изследванията и ефекта на електронните 
технологии върху човешката същност.
Той казва, че модерните дрехи имат голям 
експресивен потенциал, който естествено се 
увеличава чрез използване на технологиите.“ 
Електронният човек, пренаситен от потока 
информация, с преживявания и опит без всякаква 
стойност, е загубил ориентирите си, идентичността 
си и за да потисне страха и притесненията си, се 
впуска в необуздано преследване на консумативни 
продукти.“4

 Въпреки че се възхищава на настоящите 
експерименти и постижения на науката и новите 
механизми на модата, Маклуън твърди, че 
персонализираните дози информация и технологии 
могат да доведат до промяна на неврологично 
и органическо ниво, и не на последно място до 
фундаментална промяна на човешкото съзнание. 
Факт е, че тревожността, стресът, депресията са 
новият бич на съвременния човек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Терминът „екология” идва от гръцки език: oikos-
жилище; логос-наука.
Екологията е биологична наука, която изучава 
взаимоотношенията между организмите по 
между им и тези между организмите и средата. 
Концепцията за тази наука е въведена през 1866 г. от 
Ернст Хакел, виден немски естественик, и професор 
по зоология в Йенския университет. Екологичното 
равновесие се основава на естествения капацитет 
за саморегулиране между различните връзки на 
дългосрочни взаимоотношения. Това равновесие 
е засегнато и дори разрушено от масовото 
замърсяване на околната среда. Това се случва 
до известна степен в текстилната промишленост 
поради довършителните процеси при обработване 
на текстила. Всички ресурси в крайна сметка се 
превръщат в отпадъци от човешката дейност. 
В бъдеще може да се очаква непрекъснато 
оптимизиране на продуктите, както и създаване 
на нови, готови з а употреба препарати, които ще 
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позволят на текстилния сектор да оптимизира 
приложението и да получи бърз достъп до 
пазарните изисквания за текстилните продукти. 
Това обаче е чудесната възможност за иновации 
на текстила. Разработките понастоящем са 
насочени към микрокапсулиране на разнообразие 
от активни вещества, безшевни техники за 
шиене, помощни продукти за текстил, които се 
разрушават в края на процеса, структуриране на 
гладките влакна с лазер.
 
При всички цивилизационни дейности, 
изисквани от настоящото население на Земята, 
взаимоотношенията между хората и околната 
среда вече се определят от нарастващата 
употреба на ресурси, което е пряко свързано 
с лошото текущо състояние на природата. 
Нарастващите технологични изкушения също са 
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неделима част от ежедневието ни. Трудно е да се 
прогнозира кой път ще посочи компасът на нашето 
бъдеще, необходимо е да обърнем внимание на 
фактите и да се замислим за едно по-дългосрочно 
планиране на консумацията, взаимоотношенията, 
създаването, производството.
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