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TEIJIN FRONTIER LAUNCHES ECO-MINDED ADHESIVE FOR RUBBER
REINFORCING FIBER
TEIJIN FRONTIER ПУСКА НА ПАЗАРА ЕКОЛОГИЧНО ЛЕПИЛО
ЗА АРМИРАЩИ КАУЧУКОВИ ВЛАКНА

Teijin Frontier Co., Ltd., the Teijin Group‘s fibers and products converting company, announced today that it has
launched a new eco-minded adhesive for rubber reinforcing fiber that does not use resorcinol-formaldehyde (RF) but
still achieves the same level of performance as conventional methods. The new adhesive, one of Teijin Frontier’s latest
“THINK ECO” applications to protect the environment in fields ranging from fashion to industrial textiles, will be test
marketed beginning this year. The company is targeting annual production of 200,000 tons in 2028.
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Resorcinol-formaldehyde latex (RFL) adhesives have long been used to reinforce rubber products, such as tires, with
fiber to maintain strength and morphological stability. In recent years, however, demands have been growing for solutions that do not use RF, which has been shown to have harmful effects on the human body.

The new adhesive uses a non-RF blended polymer for bonding. The polymer, which is reticulated by intermolecular
interaction, achieves a high level of adhesiveness, equivalent to that of an RFL adhesive thanks to its high affinity for
both fiber and rubber.
Going forward, Teijin Frontier will continue to develop diverse applications for various kinds of rubber materials including tires, belts, hoses and more.
About the Teijin Group
Teijin (TSE: 3401) is a technology-driven global group offering advanced solutions in the areas of environmental value;
safety, security and disaster mitigation; and demographic change and increased health consciousness. Its main fields
of operation are high-performance fibers such as aramid, carbon fibers & composites, healthcare, films, resin & plastic
processing, polyester fibers, products converting and IT. The group has over 170 companies and around 20,000 employees spread out over 20 countries worldwide. It posted consolidated sales of JPY888.6 billion (USD 8.1 billion) and

total assets of JPY 1020.7 billion (USD 9.3 billion) in the fiscal year ending March 31, 2019.

Source: www.teijin.com
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WASTE ANALYSIS IN GARMENT MANUFACTURING PROCESS
Olga Stojanovic, Danijela Paunovic and Gordana Colovic
-The College of Textile – Design, Technology and Management, Belgrade, serbia

АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВОТО
НА ОБЛЕКЛО

Олга Стоянович, Даниела Паунович и Гордана Колович - Колеж по текстилен
дизайн, технологии и мениджмънт, Белград, Сърбия
ABSTRACT:
To achieve continuous production in fashion industry is possible if there is a good organization of preparation.
To avoid stoppage in continuous production and waiting for new repro-material it is essential to find and
analyze waste spots in production process. By the analysis of stocks, transport, overproduction etc. and
application of specific methods it is possible to improve productivity and lower waste on minimum
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INTRODUCTION
In fashion industry there are noticeable quick changes
of trends such as constant change in colors and forms of
clothing as well as changes in structure and functionality of textile materials. Since all this changes lead to the
change in machine plant and order of production operations it is necessary to apply fast reaction with smaller
percentage of waste and greater efficiency.

Usually the production works according to plan prepared
in advance. It gives more products than needed. We call it
production “in any case”. It is actually “push production”
which produces as much as it can regardless of actual
need for the next step in production line.

Method, which can support these demands, is LEAN production. This kind of production has tendency to improve
production. The goals of this kind of production are to
reach high degree of production flexibility, such as great
variability of products, small stocks, small series and high
quality.[3]

To avoid making too much of useless and unnecessary
products that can’t find place on market, or half-products
that can’t enter in the next phase of production it can be
applied “pull” production. “Pull” production is one of the
main conditions for JIT production system.

WASTE THAT MIGHT APPEAR IN GARMENT INDUSTRY

Using pull production in the garment industry it is possible to produce certain amount of product in determined
time, regardless of total planed production. Pull production in the garment industry shown in the figure 1.

According to LEAN practice there are 7 kinds of waste.
1. Overproduction
2. Transport
3. Waiting
4. Extra-Processing
5. Stocks
6. Motions
7. Defects
Overproduction implies: making too much of products
that can’t be placed at market, doing unnecessary operations, making the non demanded documentation or
documentation useless for the farther processes, bad prediction of market demands, recruit too many people (or
insufficiently), production for “any case” [3]

Fig. 1 “Pull“ production [2]
2. Transport between different phases of production
as well as communication can be cause for making the
waste, if the flow of row material from stock through the
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production lines and to the warehouse is sometimes interrupted or unnecessary or due to bad information flow,
lost of data or uncertainty of information.
To provide good flow of materials and information and
get good results in production processes it is necessary
to automate production, to connect with computers and
maintain good transport between. All this enables good
communication, reliable information about each step of
production, exact position and amount of cutting parts
as well as amount of finished wardrobe products in the
magazine. Enter phase transport, Eton system, shown in
the figure 2.

4. Extra-processing implies oversized devices, bad and
unreachable technology equipment, time for preparation
and finishing, cleaning between the processing, over detailed processing, bad design which demand too much of
processing (too many steps in production) etc. [3]
To reach the rationalization in wardrobe production it is necessary to choose model attractive enough to draw attention
of customer but unladed with too much of details and too demanding production. Each stitch and fashion detail should be
in the function of design improvement and quality of certain
peace of cloth.
The fashion details on mans shirts, M-1 I M-2, which are two
different kinds of pockets on the shirts front left part shown in
the figure 3.
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Total time needed for M-2 processing is greater for 14% then
for M-1 processing (shown in table 1.) It is necessary to research
if more time for produce M-1 is approved by better design and
customer demand or make garment and production more complex. If research finds that M-2 is less attractive for customers it
should be thrown out of collection so that production can be
released of too long processing. If research shows that M-2 is
more attractive and demanded then production should be organized without deadlocks and high availability of machines.
Fig. 2. Eton system [5]
3. Waiting can be caused by: waiting time for material between phases, labor waiting for machines availability or
waiting for material (bad organization), waiting for data,
test analysis results, information, decision, signatures, approvals, waiting for delivery (late row materials) etc. [3]
It is essential to make detailed and précised preparation
of production for undisturbed and continuous flow. Operation sheet gives exact times for each operation in production processes. It helps avoid stoppages and waiting
for available machines. Technical preparation implies to
prepare detailed documentation with clear data about
kind and amount of row material. Another important
thing is to establish precise dates with suppliers and order
of row material delivery, so it can be planed making of
new collections.

Fig. 3. Fashion details on the shirt M-1 i M-2

Tab. 1..Build time takes M-1 i M-2

If the flow of production is not uniform throughout the
production phases it is necessary to do leveling or equalization. It can be done by Heijunka technique.
Heijunka is Japanese expression which means, “make it
flat and in a level” – leveling.

5. Stock: Huge stocks are connected with overproduction
(frozen capital in magazines) [3]

Heijunka is also known as leveling of work pressure and
production leveling. It is a practice of leveling amounts
and sorts of products need to be produced.

Canban is helping tool management solving problems. It
is instrument for lowering the stock in the stock house. It
makes conditions good enough for sustained production
with minimum of stock hold.

Heijunka aims to perfect schedule of work tasks, with
minimum of oscillations during the day. Haijunka provides
continuous flow, “pull” signals and minimum of supplies.
[1]

By applying Canban system, it is very easy to detect, control and manage the amount of products in system. The
system use cards for visual control on very simple way.
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Canban maintains neat and efficient flow of materials
along whole cycle of production, follows the production
and giving the accommodations.
It is usually printed card with information such as names,
descriptions, amounts etc.[4]
Example of Canban card shown in figure 4.

without skipping any phase. This method shows section
with interruption. The next step is studying the reason for
poor realization in specific section. It can be inadequate
divide or work, unpredictable deadlock or great mistake
frequency.
Figure 5 shows example of Canban board for following the
production of mans shirts. It is noticeable that sections
are not in tune. Section predicted for front part of the
shirt shows finishing point of work while the rest of the
sections indicate problems caused by frequent mistakes.

Fig. 4: Kanban Cards [2]
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Use of Canban cards offers possibility for reducing stocks
during the production processes and “locked capital”
could be decrease to minimum.
6. Unnecessary motion is caused by bad distribution of
machines, poor flow of information and needless movement of labor (leaving the working place in search for the
information). Sometimes in case of poor production organization even handwork is option. [3]
Clear and precise Technology sheet is very important for
avoiding useless motion. Technology sheet helps in choosing proper placement and kind of machines. Also implementing of computers helps in following the information
about each step in production line and harmonizes phases
between themselves. Furthermore the possibility for mistake is low and there is no need for extra repairing.
7. Defects or waste can be caused by interrupted process,
lost time on analyses, repairing and wrong or incomplete
information. [3]
Defects of garments have serious consequences on continuous production flow and rise of production cost.
Products should be sent back for repairing, which means
slower production or even stoppage. Sometimes those
products demand handwork or should be thrown away.
It means waste of time and material invested in that kind
of product.
Good method for efficient control of production process
is dividing of whole process on sections. It prevents large
amount of mistakes. Canban method follows and controls production throughout the each phase of production. Canban actually presents one board with certain
number of columns. Number of columns can be different
depending of production needs. Each column or section
represents state of one working task. Each section when
approach to its finishing point goes to the next section,

Fig. 5. Kanban board
CONCLUSION
ANALYSIS OF WASTE IN GARMENT INDUSTRY GIVES
CONCLUSION THAT THERE ARE SEVERAL SPOTS
IN PRODUCTION SENSITIVE ON BLOCKAGE AND
MISTAKES.
TO PREVENT OVERPRODUCTION IT IS ADVISABLE TO
APPLY “PULL” PRODUCTION BASED ON ACTUAL NEED,
NOT ON PRODUCTION CAPACITY.
COMMUNICATION BETWEEN WORKING PLACES
WILL BE OPTIMIZED BY INTRODUCING COMPUTERS
FOR AUTOMATIC PRODUCTION MANAGEMENT. BY
USING AUTOMATED INTER PHASE TRANSPORT WHICH
SUPPLY ORDERLY ALL WORKING PLACES, WORKERS DO
NOT NEED TO WALK FOR THE MATERIAL AND FURTHER
INFORMATION. WITH PRECISE TECHNOLOGY SHEET
IT IS POSSIBLE TO AVOID USELESS MOTION, WHICH
COULD LEAD TO OVERTIME PRODUCTION.
DEADLOCK AND WAITING COULD BE SPOTTED AND
REMOVED BY USING HEIJUNKA TECHNIQUE, WHICH
IS USER FRIENDLY. IT CAN LEVEL ALL PRODUCTION
SECTIONS BETWEEN THEMSELVES.

OVER PROCESSING, NEEDLESS COMPLICATIONS WITH
SOME PEACE OF GARMENT, ADDING UNNECESSARY
OPERATIONS LEADS TO TOO COMPLICATED PRODUCT
AND PRODUCTION. MARKET ANALYZES COULD
86
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PRESENT WHICH FASHION DETAILS SHOULD BE KEPT IN
PRODUCTION AS MORE ATTRACTIVE FOR CUSTOMERS
AND THE REST SHOULD BE THROWN AWAY.
MAKING “LOCKED OR FROZEN CAPITAL” IS HIGHLY
UNWANTED BECAUSE OF CAUSING SLOWER SUPPLY
OF MATERIAL FOR FURTHER PRODUCTION.
CANBAN SYSTEM IS AVAILABLE FOR EASY
MANAGEMENT OF THE STOCKS. IT OFFERS POSSIBILITY
TO DETECT AND REGULATE AMOUNT OF GOODS
(MATERIALS AND PRODUCTS) IN THE SYSTEM.
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CANBAN TABLE METHOD IS VERY USEFUL FOR
DEADLOCKS AND ERRORS DETECTION THROUGHOUT
THE SECTIONS. IT IS TRANSPARENT OPTION TO
SEE EACH SECTION AND MAKE ANY NECESSARY
CORRECTION.
SINCE THE GARMENT INDUSTRY HAS SPECIFIC
PRODUCTION LINES, IMPROVEMENT MEANS QUICK
CHANGES, SMALL SERIES AND THOROUGH ANALYSIS
OF EACH WORKING PHASE. ALL THIS IS NECESSARY IN
THE NAME OF HIGH QUALITY OF GARMENT PRODUCTS.
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5 REASONS FOR RECYCLED POLYESTER
5 ПРИЧИНИ ЗА РЕЦИКЛИРАН ПОЛИЕСТЕР
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The TWD Fibres bestseller DIOLEN®ReCIRCLE has many
advantages.	
				
“Plastic waste is polluting the world’s oceans”, “Crude oil
is a limited raw material” – headlines like these dominate
the clothing and textile industry, and one thing is clear:
sustainability has never been so in demand! There are
many different approaches to moving in the direction of
“green textiles” and therefore protecting the environment
and the limited resources.
One option is to produce man-made fibres like polyester out of recycled materials. TWD Fibres has been
treading this path for many years – with its bestseller
DIOLEN®ReCIRCLE. Various questions keep on arising
in connection with recycled textiles, and these require
clarification. Answers to many of them are provided below and reasons given as to why it is worth putting your
money on recycled polyester yarn, and especially on
DIOLEN®ReCIRCLE.
1. Virgin polyester is a limited commodity.
As you know, the raw material for virgin (i.e. “new”) polyester granulate is made from crude oil – one good reason
to use recycled polyester. Because there is only a limited
supply of crude oil on our planet and it is a limited resource that needs to be preserved. Crude oil is used in
countless areas – for example, as an energy source, as
fuel, to generate electricity, and, of course, in the manufacture of synthetic fibres. In future it can be assumed
that all sorts of fields of industry will be competing for
“black gold”, so it is advisable not to become fully dependent on this raw material. When manufacturing polyester,
it is possible to dispense with crude oil. The granulate for
the recycled TWD Fibres DIOLEN®ReCIRCLE yarn, for instance, consists entirely of old PET bottles.
2. Recycled polyester saves CO2.
Significantly less CO2 is released during the manufacture
of recycled polyester than in the manufacture of virgin
polyester – i.e. the non-recycled yarn. That is because
several very complex production stages are no longer required. Instead of the multi-stage processes from crude oil
production to the refinery and polymerisation, all that is
required to collect PET bottles or other recyclable PES materials and then to processes this material into flakes and
then granulate. That means that by the time it gets to the
production of granulate, a quantity of 3.6 kg of CO2 per kg

of yarn has already been saved.* ** The result is a significantly better carbon footprint for DIOLEN®ReCIRCLE.
3. TWD Fibres treads new paths.
When it is a matter of sustainability and recycling, it requires constant improvement and innovation, so TWD Fibres has an in-house team of specialists working on new
methods for using recycled raw materials. These specialists regularly carry out spinning tests and other tests, using recyclable PES materials from the plastics manufacturing industry, for instance, and pressing ahead with joint
projects with other companies in order to promote sustainability. One example is using collected plastics from
the oceans. That way, the daily focus is on progress, as
DIOLEN®ReCIRCLE is a product of the future!
4. Recycled polyester achieves the same quality standards as virgin polyester.
With recycled polyester, the question of haptics and processing properties compared to virgin polyester often
arises. The answer is simple: you can’t tell the difference
between recycled polyester and virgin polyester, whether
with regard to its touch or its possibilities for use. In other
words, DIOLEN®ReCIRCLE can do everything virgin polyester can! At TWD Fibres, strict quality controls and process
stages carried out in addition ensure that the recycled
raw material is of a very high quality. Both dope and
package dyeing are possible with DIOLEN®ReCIRCLE, and
optional yarn finishes, for example an antibacterial finish,
can also be applied as usual.
5. A further life cycle for material that is already available.
To be more sustainable, we should produce less waste.
One reason why it is worth putting your money on recycled polyester yarn is to avoid waste. Material that is
already available is introduced to a new life cycle in recycled yarn. That means less waste is produced which would
have to be destroyed using a great deal of energy. That
contributes further to an improved carbon footprint for
DIOLEN®ReCIRCLE (see 2.).
* Source: Talk “Sustainability benchmarking – the carbon
footprint of upholstery materials for car seats, LANXESS
Mobility Day Shanghai; 06.09.2012 I-T-G GmbH – Environmental Technology, Jutta Knödler
** Source:http://www.petrecyclingteam.com/de/hervor-

online www.tok-bg.org

89

online magazine for TEXTILES, CLOTHING, LEATHER AND TECHNOLOGY ISSN 2535-0447

4/2020

online magazine for TEXTILES, CLOTHING, LEATHER AND TECHNOLOGY ISSN 2535-0447

онлайн списание за ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447

4/2020

Source: : www.twd-fibres.de
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ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ МАТЕРИАЛИ - УМНИ, МОДНИ И ИНТЕРАКТИВНИ
Д-р Цвета Стефанова Явашева- Иванова - НХА

INTELLIGENT MATERIALS - SMART, FASHION AND INTERACTIVE
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През последните години се наблюдава засилен интерес на изследователи във различни
области към текстилните материали, което доведе до появата на ново поколение
интелигентни ...[…]… материали с различни свойства, функционалност и многобройни
възможности за приложение в здравеопазването, енергетиката, космонавтиката и др.
Към тях могат да се отнесат всички влакнести материали, независимо от степента на
преработката си, в чиято структура са интегрирани вещества със специални свойства
и които при определени въздействия от околната среда претърпяват значително и
възпроизводимо изменение на свойствата, като регистрират, реагират и се адаптират
спрямо променящите се условия. Съвременното технологично развитие и непрекъснато
повишаване на изискванията за опазване на околната среда и човешкото здраве
определят сензорните и информационните функции като перспективно изследователско
направление в областта на химичните технологии на влакнестите материали, което е
пряко свързано и с постиженията в областта на нанотехнологиите и наноматериалите.1
Всеки носи облекло, така че текстилът е идеалната
среда, чрез която човека може да бъде подпомогнат
да живее щастливо, да бъде здрав и да се забавлява.
В днешно време облеклото придобива множество
интелигентни функции и създаваните приложения
реагират автоматично на външни влияния, без
намесата на самия човек.
В новите облекла,
иновативните решения се прилагат по един невидим
начин, като свързват човека със заобикалящия го
свят и взаимодействат с него. Така съвременните
фиброинженери и дизайнери на повърхности
работят все повече върху проектирането на влакна,
създаващи облекла с интелигентно поведение.
Чрез комбиниране на нано и фибро технологии и
микроелектронни елементи, които се интегрират
в текстила, проектираните облекла реагират на
външните влияния.
Първи сред изложените в доклада приложения са
хроматичните багрила и мастила. Направените чрез
тях, интелигентните текстили сменят цветовете си в
отговор на промени в специфична ситуация, според
топлината, светлината или влагата. Багрилата и
мастилата използват подобни на променливите при
хемелеона цветове, които се прилагат под формата
на печат или като микрокапсулации, вградени върху
повърхността на плата при неговата заключителна
обработка. С подобни свойства и приложение се
ползват и термохроматичните багрила и мастила,
които се изменят в зависимост температурните
условия. Поредица от модни фланелки, произведени
през 90-те години на XX век са използвали този вид
технология, наречена Global Hypercolour. Ефектът е
постигнат чрез прилагане на специалните видове
багрила. Платът бива обагрен с основен цвят, напр.

синьо. След което се оцветява повторно в червено. В
резултат на това се получава допълнителен виолетов
цвят. Полученият цвят реагира на топлината и
позволява на синия да се вижда през него. Вторият
цвят, в случая червения представлява печатащ
състав, съдържащ специалното микро енкапсулирано
багрило, което реагира на температура. Реакцията е
възпроизводима при t от 28 С до 32 С в зависимост
климатичните условия. Това третиране е подходящо
за платове, съдържащи 100% памук или смес от памук
и други материали. Получените чрез тази технология
тъкани могат да се използват за производство на ски
облекла и такива за активен спорт. Същата технология
се прилага при обработката на влакна и създадените
от тях изделия, реагиращи при топлина, каквито са
противопожарни облекла.
С подобни свойства и приложение се използват
и третите от този вид
фотохроматични багрила.
Интелигентни пигменти се променят при светлина
и се използват при печат и багрене на фланелки.
Процесът може да се приложи при разработването на
облекла за армията, където автоматично сменящия
се цвят в зависимост от околната среда, намалява
или отстранява използването на камуфлажни мрежи
или смени на униформите, като прави укриването полесно.
Следващият вид са текстилите, създаващи необходимата хидратация на тялото или такива, които
контролират влагата. Solvation chromism е термин, който се употребява за текстилни приложения, при които
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промяната на цвета се получава под въздействие на
влагата. Макар и все още не приложима за облекло
тази технология, се използва от учени в Япония за
производството на носни кърпи, които сменят цвета
си след навлажняване. Procter and Gamble също
провеждат изследвания в тази област за приложение
на технологията при своите хигиенни продукти.
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Носими електроники (Wearable electronics) са едно от последните открития в областта на
интелигентния текстил. В текстила връзката между
човека и микроелектрониката става все по осезаема.
При ранните проучвания и прототипи се набляга
на проблема с минимизирането на компютърния
хардуеар.
Днес, когато това вече е реалност,
действителната интеграция на компонентите върху
текстила и облеклата е възможно, като в бъдеще
това ще създаде една нова предпоставка машините
и човека да работят в едно. Първите прототипи,
създадени чрез тази технология ползват сензори,
вградени в „проводими“ прежди, където изплетени
или изтъкани в текстилни приложения те спомагат за
измерване на кръвното налягане на носещия ги.
Проводимите влакна и покрития са основни в
„носимата“ технология. В съвременните приложения
електропроводимите текстили са едновременно
меки и топли на опип. Проводимостта им може
да бъде добавена чрез метал-съдържащи влакна,
чрез проводими печатни мастила или металсъдържащи повърхностни покрития. Проводимите
влакна са такива, които имат определено ниво на
електропроводимост. Те са разработени най-напред
като средства за противодействие на натрупване
на статично електричество, върху някои синтетични
влакна, намиращи се в затворени помещения.
Третирани или смесвани с различни проводими
материали като въглерод, стомана, никел или
сребро, влакната могат да се превърнат в проводими
пътеки, носещи електронна информация при редица
иновативни приложения. Горикс (Gorix) е смесено
карбонизирано влакно с електро проводими качества.
Материалите направени от това влакно постоянно
се загряват, когато са включени в електрическа
мрежа с нисък волтаж. Gorix днес се използва при
производството на ръкавици за виртуална реалност,
за осигуряване на топлина върху седалките на колите,
при костюмите за подводно спускане на водолазите
и при облеклата на велосипедистите. Проводимите
печатни мастила,
като следващ от видовете
интелигентни приложения позволяват електроактивни свойства да бъдат отпечатани директно върху
платовете и могат да бъдат използвани в текстили, в
които трябва да бъдат вградени електрически вериги.
Печатаните области могат да бъдат използвани като
ключове-прекъсвачи или електрически възглавнички
за активиране на компонентите като например

създаването на телефонен контролен панел в колите
върху подставките за ръцете. В последно време
интелигентните мастила много активно навлизат
при изработката на военните облекла, където
освен функционални, напечатаните области са и
декоративни.
Биомиметиците са следващото направление
сред интелигентните текстили, които заемат важно
място в живота на съвременния човек. В литературата
с този термин се отъждествява имитирането на
живите био-системи. Той се използва в науката
за обяснение и разбиране на механизмите, чрез
които природата отговаря автоматично на външно
стимулиране. Например как шишарките на бора се
отварят и затварят при промени във въздушното
налягане? Или как перата на пингвините опазват тях и
техните малки топли, по време на дълги периоди при
температури под 0 С? На тези въпроси учените дават
отговор, чрез изследването на биомиметиците, което
започва още през 50-те години на XX век. В наши дни
тези проучвания продължават, но като разработки на
тези открития, приложени вече в тъканите. През 2000
година на първото изложение за високотехнологични
текстили
Авантекс (Avantex) се съобщава за
проучванията на британски изследователи, които
използват поведението на боровата шишарка за
модел, осигуряващ управлението на влагата и
топлината при направата на облекла. В бъдеще може
да бъде представен подобен вид материал, който е напластен така, че най-горния повърхностен
слой да реагира на промените във влагата и да
съдържа миниатюрни триъгълни превключватели,
които могат да ги отварят и затварят в зависимост
от атмосферните промени. Текстилни приложения,
базирани на тези принципи са в непрекъснат процес
на усъвършенстване. Употребени за военни или
спортни цели могат да предоставят облекла, които
автоматично ще знаят кога например ще започне да
вали дъжд.
Швейцарската фирма Шьолер (Shoeller)
предлага на пазара нова климатична мембрана c_cange
TM, която непрекъснато е обект на усъвършенстване.
Тя се различава с активното си приспособяване към
околната среда, дишаща и променяща степента
си на изолация. Гъвкавата полимерна структура
на хидрофилната мембрана се отваря и пропуска
водните изпарения. Щом тялото започне да произвежда по-малко топлина, тя отново се свива и така
осигурява задържането на топлината.2
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От този вид са и разработените в търговската
мрежа текстилни иновации като Стоматекс (Stomatex)
и Фастскин (Fastskin). Първата разработка Stomatex е
създадена на принципа, по който в природата stomata, намираща се в най-горния слой на повърхността на
листата диша и регулира температурата чрез процес,
наречен перспирация – отделяне на влагата чрез
повърхността на листата. Принципът, използван при
Stomatex имитира природата и позволява на носещия
да остане сух, т.е. предпазва го от изпотяване,
което му създава чувството за удобство по време на
тренировка. Тази технология се прилага при платове,
притежаващи непромокаема способност, като
неопрена, използван за подводно плуване или за
животоспасяващи облекла.
Чрез друга иновативна технология е
създаден полиестерния плат Микро-софт (Microsoft) от японската компания Тайджин Корпорейшън
- Taijin Co, който имитира структурата на листата на
лотоса. Водоустойчивите свойства са получени чрез
имитация на миниатюрни ръбове или вдлъбнатини
по повърхността на листата, комбинирани с типа
влакна и самия дизайн на текстилния продукт в
неговата последна заключителна обработка. Водата
бива отблъсната без употребата на каквито и да било
други допълнителни повърхностни покрития.
Fastskin е последния от видовете биомиметик
и най-новата разработка на компанията Speedo за
бански костюми. Чрез комбинация на определен тип
влакна, конструкция на плетивото, и подходящ дизайн
тази иновация имитира текстурата на повърхността
на кожата на акулата и насочва водата по тялото на
плувеца по много по-добър аеродинамичен начин.
Подобни разработки на имитация на други кожи
привличат текстилните технолози, поради това в
последните прототипи те ползват кожата на сьомгата,
като по-здрав вид за изработката на приложения
като обувки и аксесоари, правени преди това от
животинска кожа.
Подобни свойства има и създадената
интелигентна мембрана наречена Дайплекс (Diaplex) на
италианска фирма, по технологията на интелигентните
платове създадена от Мицубиши къмпани (Mitsubishi
Company). Материалът има свойството да запомня
дадена форма, като едновременно с това бива
водо- и ветро-непропусклив, но дишащ. Облеклата
направени от Diaplex могат да отчетат интелигентно
обкръжаващата ги среда, да я оценят и отговорят
така, че да осигурят най-добрите условия на носещия
ги. Тази разработка е приложена за първи път от
шведската мореплавателка Пия Л,Обри по време на
самотното й плаване в Атлантическия океан, когато тя
използва своя костюм направен от запомнящ формата
си полимер с името SMP3.

Други разработки са създадените в
сътрудничество между германският производител на
килими Vorwerk Teppichwerke и германската фирма за
полупроводници Infineon Technologies т.нар. мислещи
килими, снабдени със сензори за поемане на редица
контролни функции. Сензорите с различни функции
са невидими, прости и не заемат допълнително
място. Микрочиповете, вградени и свързани в мрежа
един с друг, предават сигналите до компютър,
който може да регистрира едновременно няколко
сигнала, да ги анализира и да даде необходимите
команди. Размерът на чиповете е 7 кв. мм, което
позволява те да бъдат вградени в гърба на килима.
Интелигентният софтуеар анализира сигнали и може
да задейства такива за контрол на помещението,
насочване към аварийни изходи чрез светещи диоди,
разпознаване на натиск, температура или влага, които
да предотвратят евентуални аварии или кражби.4
Едни от пионерите в създаването на
интерактивен дизайн на повърхности са създателите
на Шведското студио и дизайнерката Маги Орт. В
студиото на Маги Орт експериментират с прототипи
на електронен текстил, които представляват
чувствителни на допир влакна увеличаващи се
или намаляващи се в зависимост от човешкото
въздействие, а младите автори от Шведското студио
за дизайн правят облекла с ароматен дизайн, светещи
при допир възглавници и експерименти с активиращи
се щампи.
Бъдещето на интелигентните текстили
се представя успешно на изложенията за
високотехнологични разработки, като Avantex 2015 и
Techtextile 2017, както и сред студентските постижения на възпитаниците от университета в Бора. Военната индустрия също представлява поле за изява на тези
разработки, но не липсват и остроумни иновативни
решения, като прототипа на интерактивната компютърна клавиатура.
Всички тези постижения и насоки в
интерактивния дизайн и създаването на прототипи с
проводими влакна, багрила и мастила са в процес на
усъвършенстване. Чрез нано технологичния напредък
тези нововъведения вече стават част от бита на хората
и навлизат успешно в съвремието.
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11-13 November, 2020 BITEC, Bangkok, Thailand

ANDTEX 2020
- the largest Nonwovens and Hygiene Technology Exhibition &
Conference in Southeast Asia
Organized by:
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E.J. Krause & Associates, Inc.

Officially Supported by:

Supporting Organizations:
Thailand Conven�on & Exhibi�on Bureau (TCEB)
Asia Nonwoven Fabrics Associa�on (ANFA)
All Nippon Nonwovens Associa�on (ANNA)
Korea Nonwoven Industry Coopera�ve (KNIC)
Indonesian Nonwovens Associa�on (INWA)
Taiwan Nonwovens Fabrics Industry Associa�on (TNFIA)
Hong Kong Nonwovens Associa�on (HKNA)
Na�onal Metal and Materials Technology Center (MTEC)
Thailand Tex�le Ins�tute (THTI)
Thai Man-Made Fiber Industries Associa�on (TMFA)
Center of Excellence in Tex�le, Chulalongkorn University (CET)

For more information, please contact:
USA:
(EJK Corporate Oﬃce)

China:

Japan:

Michael Rosenberg <rosenberg@ejkrause.com>
Tel: +1 301 493 5500
Mandy Ma
<mandy@ejkbeijing.com>
Sarah Zhou
<sarah.z@ejkbeijing.com>
Tel: +86 10 8451 1832
Nao Kozua
<kozuka@ejkjapan.co.jp>
Mina Matsuo
<matsuo@ejkjapan.co.jp>
Tel: +81 3 6459 0444

Europe:

Monika Blume
<blume@ejkgermany.de>
Gudrun Tegge
<tegge@ejkgermany.de>
Tel: +49 211 610 730
Thailand: Sansanee Srisurayo�n <sansanee.s@exposis.co.th>
Tel: + 66 (0)2 559 0856 ext 19
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Според Industry Inform кризата ще обърне България и Европа към местното производство
По данни на Industry Inform за по-малко от месец над 65 фирми в България са се адаптирали да
произвеждат предпазни материали в помощ борбата с COVID-19. На фокус в производството в момента
са маски, дезинфектанти, предпазни шлемове, предпазни очила, ръкавици, медицински консумативи,
предпазни материали, хранителни добавки, дори и кабина за дезинфекция. При по-голямата част от
фирмите, това не е основната им дейност, а се преориентират в ситуацията.
Според д-р Мариана Дамова, създател на Industry Inform, услуга за предоставяне на бизнес информация
за България, включила наскоро и директория в помощ на COVID-19, най-бързо се преориентират
шивашката индустрия, козметиката и фармацевтичната индустрия. Над 10 български модни бранда
предлагат предпазни маски като моден аксесоар към тоалетите дори в допълващи се материи и
актуални за сезона цветове. Производител на съвременно облекло с бродерии в български народни
мотиви започна да шие и подарява към всеки артикул маска с шевица. Козметичните компании
преминаха най-бързо към допълване на продуктовите си линии с дизенфектанти и почистващи
препарати, щадящи кожата и унищожаващи вируса.
„Положителна тенденция е, че кризата и затруднените международни доставки ще обърнат България
и Европа към местното производство. Това ще помогне и за запазването на част от работните места.
Неодстигът на предпазни средства в държави като Германия и Австрия предоставя и възможности за
износ, когато вътрешните нужди на България бъдат задоволени и ограниченията за това отпаднат.“ –
коментира д-р Дамова.
Дори в сектори, които по никакъв начин не са свързани с предпазните средства като офис консумативи
и рекламни агенции търсят начин да отговорят на новото търсене. Печатници, които отчитат намалели
поръчки поради затворени офис-сгради и търговски центрове, стартират производството на предпазни
шлемове, предпазни плексигласови стени за банкови офиси и други учреждения, магазини, фризьорски
салони, маски с печат, куки за безопасно отваряне на врати и други.
Industry Inform събира и безплатно предоставя данни за всички тези производители за улеснение и
бързо намиране на услуги и продукти. Болници се обръщат към директорията на Индустри Инфирм
– COVID-19 Help, за да потърсят нужните им материали. Информацията в каталога включва контакти,
сайтове, дейности и оферти.

Източници: http://www.industryinform.com – COVID-19 Помощ (COVID-19 Help)
https://industryinform.com/index.jsp?q=coronavirus
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