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Уважаеми читатели,
От брой 9/2018 в онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии ще публикуваме
научни доклади и презентации от първата браншова конференция “Тенденции и иновации
в текстилната и модната индустрия” , която се проведе по време на първото изложение за
текстилна техника и продукти „ТексТейлърЕкспо 2018 на 9 ноември 2018 г. в зала България на
Конгресен център в Международен панаир Пловдив.
Конференцията беше открита от г-жа Цветелина Милчалиева, председател на ФНСОЛП.
Приети и одобрени за изнасяне бяха 40 научни разработки от Украйна, Гърция, Германия, Нигерия,
Македония, Сърбия и България, които ще бъдат публикувани в електронното списание на сайта
www.tok-bg.org.
Участници в събитието бяха преподаватели, специалисти, модни дизайнери, производители,
студенти, дистрибутори и мениджъри с интерес в областта на текстила и модата. Всички гости
имаха възможност да се докоснат до авторски текстилни колекции на десени и мостри в материал;
да се запознаят с тенденциите, с един впечатляващ семиотичен поглед и образователните
предизвикателства, свързани с устойчивостта на модната индустрия; как технологиите променят
бъдещето; техниката за печат върху коприна; производството на облекло в Балканския регион;
насоките в текстилния дизайн и много други разработки. Конференцията беше един открит диалог
за всичко, което се случва днес и за в бъдеще в глобално променящият се текстилен и моден свят.
Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии като организатор на конференцията
“Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” изказваме нашите БЛАГОДАРНОСТИ
на всички, които уважиха и участваха в конференцията, която ще продължи да се провежда
и за напред, защото “Текстилната индустрия е била и винаги ще бъде сериозна сила на
икономиката”. Благодарим и за забележките и грешките, които ни посочихте и се надяваме да ги
отстраним в следващите събития. Всяко начало е трудно, но екипа на списанието е твърдо решен
да върви напред и нагоре.
Д-р инж. Даниел Ангелов – редактор на онлайн списание за Текстил,
облекло, кожи и технологии,
www.tok-bg.org
online www.tok-bg.org
tok-bg.org
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Снимков материал от първата браншова конференция “Тенденции и иновации в текстилната и
модната индустрия”, предоставен от участниците©
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Снимков материал от пресконференцията и от първата браншова конференция “Тенденции
и иновации в текстилната и модната индустрия”, предоставен от участниците©
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РЕЗЮМЕ
Специалност "Текстил" е създадена през 1959 г. от проф. Марин Върбанов. От 1896 г. в основаното
тогава Държавно Рисувателно Училище и се изучава дисциплината "Везба", по-късно "Везба и
дантели". Върху основите на тези традиции се създава една напълно променена специалност, в
която посоките на развитие са в областта на съвременното текстилно изкуство и текстилния
дизайн. Постиженията в областта на текстилното изкуство са част от българския монументален
текстил създаден през 70-те и 80-те години на XX век. Специалност "Текстил – изкуство и дизайн"
до днес се откроява със своята приемственост и иновативност. Политиката на международно
сътрудничество с други академии, участието в международни изложби и конкурси, както и
активната творческа дейност на преподавателите и студентите, осигурява съвременния вид
на специалността. С богатата си материална база специалността предоставя на студентите
възможност за разгръщане на творческия им потенциал.
Образователният процес по текстил се развива в две основни направления: Текстилно изкуство
и Текстилен дизайн за интериор и облекло. Той включва изследване, проектиране и реализация
в материал на произведения на съвременното текстилно изкуство и проекти в областта
на промишления текстилен дизайн. През последните три години курса по текстилен дизайн
придоби нова визия. Освен изследователската дейност образователния курс включва и познания
в областта на текстилните технологии за създаване на ръчно рисувани и компютърно
проектирани разработки на десени, съобразени с изискванията на международния пазар. В този
доклад се представят работите на студентите от втори курс през три последователни години
на компютърно обучение в областта на текстилния дизайн. В настоящата конференция участие
ще вземат четирима дипломирани бакалаври през 2017/2018 година и един бъдещ магистър в
областта на текстилния дизайн.
Александра Ласкова е първият дипломиран бакалавър през 2018 г. и се представя с колекция в три
направления: Abstract geometry, Vintage flowers и Scratched surface. Вторият дипломиран бакалавър
е Василена Манолакева и се представя с колекцията си: Untypical – Статика. Динамика. Контраст.
от 2017/2018 г. вдъхновена от творчеството на П. Мондриан, природните форми и иновациите на
дизайнерската група Мемфис от 80-те години на XX век . Елисавета Ангелова е третия дипломиран
бакалавър със своята колекция, озаглавена Цветна феерия, която представя десени с интериорно
приложение, създадена в 2015 г. Стиляна Джонгова е четвъртият дипломиран бакалавър, с
колекция: Мitologia, от 2018 г., която изобразява нейната интерпретация на древноримската
митологията. Маргарита Бърганска е предстоящ магистър за 2018/2019г. С колекциите си в
областта на детското облекло и спални комплекти за интериор. Първата колекция я представя с
дизайн на детско облекло, от 2017 г., която представлява работата й като дипломиран бакалавър.
Колекцията Флора за интериорен текстил от 2018 г. e вдъхновена от красотата, нежността
и вълшебството на природата. Тя е част от разработките на студентката за предстояща
дипломна работа като магистър през 2018/2019 година.
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Textile specialty was created in 1959 by Prof. Marin Varbanov. From 1896 onwards, the
discipline Еmbrodery, later Embrodery and Lace was studied at the then State School of Education.
The foundations of these traditions create a completely changed specialty in which the directions of
development are in the field of modern textile art and textile design. The achievements in the field of
textile art are part of the Bulgarian monumental textile created in the 70s and 90s of the last century.
The Textiles - Art and Design specialty today stands out for its continuity and innovation. The policy
of international cooperation with other academies, participation in international exhibitions and
competitions, as well as the active artistic activity of lecturers and students, provides the modernity
of the specialty. With its rich material base, the specialty provides students with the opportunity to
unleash their creative potential.
The textile education process develops in two main directions: Textile Art and Textile Design
for Interior and Clothing. It includes researching, designing and realizing in the material of works
of contemporary textile art and projects in the field of industrial textile design. Over the past three
years, the course in textile design has gained a new vision. In addition to research, the training
course also includes knowledge in the field of textile technology for the creation of hand-drawn
and computer-aided design designs tailored to the requirements of the international market. This
report presents the work of the second-year students in three consecutive years of computer-based
training in the field of textile design. This conference will take ﬁve graduate bachelors in 2017/2018
and a future master in textile design.
Alexandra Laskova is the first graduate bachelor in 2018 and is presented with a collection
in three directions: ABSTRACT GEOMETRY, VINTAGE FLOWERS and SCRATCHED SURFACE. The second
graduate bachelor is Vasilena Manolakeva and presents her collection: UNTYPICAL - STATICS.
DYNAMICS. CONTRAST. from 2017/2018. inspired by the work of P. Mondrian, the natural forms
and innovations of the Memphis designer group of the 80s of the 20th century. Elisaveta Angelova
is the third graduate bachelor with her collection, titled COLORFUL FAIRY, which presents interior
design drawings, created in 2015. Ioanna Ivanova is a fourth student, who presents the collection
of her bachelor’s degree NEON TROPICS. This is a collection of designs designed for swimsuits and
bags, as well as sportswear for summer 2018. Stiliana Jongova is the fourth graduate bachelor with
a collection: MITOLOGIA, 2018, which depicts her interpretation of ancient mythology. Margarita
Berganska is an upcoming Master in 2018/2019. With collections in the field of children‘s clothing
and bedroom sets for interiors. The first collection presents it with a design of children‘s clothing,
from 2017, which represents her work as a graduate bachelor. The FLOWER COLLECTION for Interior
Textiles from 2018 is inspired by the beauty, tenderness and magic of nature. She is part of the
student‘s work for an upcoming graduate work as a Master in 2018/2019.
Специалност „Текстил“ е създадена през 1959
г. от проф. Марин Върбанов, който завършва
образованието си в Художествената Академия
в Пекин, Китай. След неговото завръщане в
Национална Художествена Академия се определят
насоките на новата специалност, създадена върху
наследството на изучаваната, от 1896 г. в Държавно
Рисувателно Училище в София, дисциплина „Везба
и дантели“.
Върху основите на тези традиции се създава
една напълно променена специалност, в която
набелязаните посоки на развитие са в областта
на съвременното изкуство и текстилния дизайн.
Така постиженията в областта на текстилното
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изкуство стават част от българския монументален
артистичен текстил създаден между 70-те и 90-те
години на миналия век.
В годините след създаване ѝ специалността се
ръководи от проф. Димитър Балев, като насоките
тогава отново са в сферата на текстилния
дизайн, необходим за създаването на кадри за
тогавашната текстилна промишленост в периода
на социалистическото общество. Негов заместник
през годините става проф. Анна Бояджиева, чийто
последен бакалавърски випуск завърши през
настоящата година.
В сферата на текстилния дизайн за проектиране на
тъкани през годините работи проф. Васил Овчаров,
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а от 1994 г. и доц. Асадур Маркаров, който е един от
последните възпитаници на проф. Марин Върбанов
в Китай. Понастоящем катедрата се ръководи
от доц. д-р Вержиния Маркарова. В областта на
живописта през изминалите години специалността
се ръководи от проф. Вихрони Попнеделев, който
активно работи във посока на целенасочената
употреба на цвета, както е видно от изложбата,
представяща работата на студентите.
До днес специалност „Текстил – изкуство и
дизайн“ се откроява със своята приемственост,
усъвършенстване и иновативност. Политиката
на международно сътрудничество с други
академии, участието в международни изложби
и конкурси, както и активната творческа дейност
на преподавателите и студентите, осигурява
съвременния вид на специалността. С богатата
си материална база тя предоставя на студентите
възможност за разгръщане на творческия им
потенциал. Въпреки многото изминали години от
създаването ѝ, специалността поднови договорните
си отношения с Китайската Художествена Академия
в Ханджоу, където наши студенти продължават
обучението си в магистърска и докторска степен.
Тя участва в международната програма за обмен
„Еразъм“ и много от студентите през годините са
били одобрени за престой и обучение в редица
европейски държави.
Понастоящем катедра „Текстил – изкуство и
дизайн“ осъществява художествено-творчески
проекти, свързани с различни изложби, уъркошопи
и семинари. Уъркшопите са демонстрации на
различните видове текстилни техники, като
ситопечат, направа на пръст и ръчна хартия,
рисуване върху коприна, багрене и тъкане, както и
техниките за уникално десениране на тъкани, като
батик и шибори.
Образователния процес по текстил през годините
се развива в две основни направления: „Текстилно
изкуство“ и „Текстилен дизайн“ - за интериор и за
облекло. Той включва изследване, проектиране
и реализация в материал на произведения на
съвременното текстилно изкуство и произведения в
областта на промишления текстилен дизайн.
През последните три години курса по текстилен
дизайн придоби нова визия, чиито постижения
могат да бъдат видяни на организираната в рамките
на изложението изложба, с работи на студенти от
бакалавърския и магистърския курс.
Освен изследователската дейност образователния
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курс включва и познания в областта на текстилните
технологии за създаване на ръчно рисувани и
компютърно проектирани разработки на десени,
съобразени с изискванията на международния
пазар. Той се изучава основно от студентите във
втори курс на бакалавърската степен, но позволява
ако те желаят това да стане техен професионален
избор при разработката на дипломните им работи
в бакалавърска и магистърска степен. Желанието
на колегите от специалността е тази насоченост
на студентите в областта на текстилния дизайн
да започва активно от втори курс и да продължи
целенасочено и задълбочено през останалите
години обучение основно в тази насока, с цел
създаването на професионални кадри, които
да отговарят на изискванията на българския и
международен текстилен пазар. Наблюденията
през годините на преход в България показват,
че сегашните предприятия в областта на
текстилната промишленост се нуждаят от такива
професионалисти.
В експозицията от постери са представени студенти
от втори курс на изминалите три поредни години, с
разработки в областта на компютърно обучение на
текстилния дизайн. През годините те са обучавани
от проф. Анна Бояджиева и доц. д-р Вержиния
Маркарова, а курсовете по текстилен дизайн са
ръководени също от възпитаници на специалността,
хон. ас. Милена Дечева, понастоящем работеща
като дизайнер в фирмите „Алфа комерс“ и „Алма
пласт“, както и хон. ас. д-р Мила Стоева. Последните
две години курса по текстилен дизайн се ръководи
от хон. преп. Рени Бахнева. Проектите на студентите
са вдъхновени от природата и са резултат на
сериозно и задълбочено проучване и разработка,
до достигане на създадения конкурентен продукт.
Първоначално рисувани на ръка, изображенията са
стилизирани и компютърно обработени, изпълнени
в технически рапорт, съобразени с цветовите
модни тенденции и принтирани върху хартиен
носител или тъкан. Композициите са геометрични,
флорални и абстрактни, съобразени с параметрите
на техническия рапорт.
За ясна визия по темата в настоящата конференция,
представяне и участие ще вземат трима от
дипломирани бакалаври през 2017/2018 година с
водещ преподавател проф. Анна Бояджиева.
Като преподавател в дисциплината „Текстилни
техники и технологии“ представям колекциите
на:
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АЛЕКСАНДРА ЛАСКОВА, която е и първият дипломиран бакалавър през настоящата година със своите
колекции в три насоки и ревю от облекла създадени чрез тези десени. Първата от колекциите е АBSTRACT
GEOMETRY, вдъхновена от
тенденциите за геометричен
образ с нерегулиран строеж
т. е. по-близък до свободната
рисунка, отколкото идеалната
линия. Тя пресъздава дизайн,
оформен не от модули с
подредена структура,
а от
хаотични петна, приличащи
на розетки от калейдоскоп
или изображения от счупено
огледало.
Палитрата
е
пастелна, с открояващи се
розови и златисти тонове.
Втората част от колекцията ѝ
е на тема VINTAGE FLOWERS.
Дизайните в нея са вдъхновени
от старите платове на „баба“,
където флоралните мотиви са
винаги актуални в различните
им прочити.
Картините на Серафин Луис,
щедрите на цвят десени от 50те и 60-те години от миналия
век, както и скандинавския
дизайн са нейната инспирация
за тази колекция. Последната част от колекцията е с тема SCRATCHED SURFACE. В нея се съчетава енергията
на основните цветове - син, жьлт и червен, в техните чисти стойности, с линиите в композицията - хаотични,
разхвърляни и закачливи, които допълват категоричната цветна палитра.
ВАСИЛЕНА МАНОЛАКЕВА, с
колекцията си:
UNTYPICAL - СТАТИКА.
ДИНАМИКА. КОНТРАСТ.
от 2017/2018 г. е вторият
дипломиран бакалавър.
„За да се чувстваме
свободни и щастливи и да се
радваме на живота, трябва
да живеем в хармония
със себе си и света“ казва
авторката на тази колекция.
Василена представя една
нетипична хармония с живи
цветове и ярки контрасти,
чрез съчетаване на цветове
и геометрични форми, които
предизвикват положителни
асоциации
и
емоции.
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Вдъхновена е от творчеството на П. Мондриан и от способността му с една изчистена композиция да създава
многообразие. Освен от него тя се вдъхновява и от дейността на италианска дизайнерска и архитектурна
група „Мемфис“, основана в Милано през 1982 година, която е известна с нестандартните си дизайнерски
решения. Именно нейните създатели са „виновниците“ за цялостното развитие на дизайна в Америка
през 80-те години на XX век. Последната инспирация студентката получава от престоя си в ботаническата
градина в Балчик, където успява да „събере“ форми, цветове и движения и да ги приложи в своята работа.
Чрез наблюдение на натурата, последвана от стилизация и опростяване тя достига до форми, които носят
в себе си само основната характеристика на обекта. В своята многолика колекция, тя показва 17 обекта,
разработени в 12 цветови комбинации.
ЕЛИСАВЕТА АНГЕЛОВА е третият дипломиран бакалавър със своята колекция, озаглавена ЦВЕТНА
ФЕЕРИЯ, която представя десени с интериорно приложение, създадена в 2015 г. Подзаглавия на колекцията
са темите: ХРИЗАНТЕМА, ЛИЛИУМ и ОРХИДЕЯ. Те са част от курсовата ѝ работа във втори курс и онагледяват
специализирания образователен процес в този период. Колекциите са разработени и представени чрез три

задълбочено анализиращи изходната форма и композицията на десените портфолиа, където може да се
проследи детайлно изучаването на растенията и тяхната стилизация. В портфолиата е изведен цялостния
творчески процес от анализа на формата до крайния продукт, готов за производството.
ЙОАНА ИВАНОВА представя колекцията от бакалавърската си степен НЕОНОВИ ТРОПИЦИ. Това е колекция
от десени, проектирани за бански костюми и чанти, както и за спортно облекло за лято 2018. Проектираният
дизайн е с характеристики насочени към дигитални методи за печат, като съпътстващата колекция мостри към
него са изработени чрез технологията на сублимационния печат върху текстилната материя. Изграждащите
елементи са чудноватите представители на флората от тропическите пояси на планетата. Със своите
причудливи форми и ярки наситени цветове, тези растения са вдъхновението на Йоана за създаването на
нейната колекция.

online www.tok-bg.org

246

9/2018
ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И МОДНАТА ИНДУСТРИЯ"
9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ
THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND FASHION INDUSTRY”
9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria

СТИЛЯНА ДЖОНГОВА е петият дипломиран бакалавър и понастоящем магистър, с колекцията: MITOLOGIA, от 2018 г.,
която изобразява
нейната
интерпретация на
древноримската
митологията. Тя е
вдъхновена от
пребиваването
си във Венеция. В
нейните десени
откриваме маски,
изобразяващи
различни
настроения,
застинали
животни, лъвовепазители и много
др. Интересът ѝ
към митологията
се засилва от
посещенията
ѝ
в различни
музеи и галерии,
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Снимки: моменти на презентация от Стиляна Джонгова. Архив НХА-студенти©
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изучавайки скулптурите на много от известните творци на Ренесанса и Барока. Колекция MITOLOGIA представя десени, които не следват определена тенденция, а са свързани с фантазията на автора.
Разделени са на подтеми с образите, които изграждат колекцията: ANIMALI, FLOREALI, MASCHERE, ORNAMENTI и TESTE. Колекцията е изведена в материал под формата на 15 дигитално принтирани шала и два
броя дигитално отпечатани десени.
МАРГАРИТА БЪРГАНСКА е предстоящ магистър за 2018/2019 г. с колекциите си в областта на детското
облекло и спални комплекти за интериор. Първата колекция я представя с дизайн на детско облекло, с
подтемите: ОВЧИЦИ, ПИЛЕТА и ЗАЙЦИ от
2017 г., която представлява работата ѝ като
дипломиран бакалавър. Десените за детско
облекло и интериор са проектирани с рисунки
на пилета, кокошки, яйца, зайци и овце, които
са символи на празника Великден. Великден
е празник, на който се отбелязва новото
начало, силата на вярата, доброто и любовта,
раждането на човека от природата. Всеки един
от елементите, имат определена положителна
символика. Тя ги използва един вид като
„наричане“ за кротост, благост, душевна чистота,
късмет, здраве, благополучие, плодовитост и
богатство. Цветовите комбинации са свежи.
Играта с мащаба на мотивите и цветовете
прави десените подходящи, както за спално
бельо и ежедневни бебешки дрехи, така и за
декорация на интериор.
Колекцията ФЛОРА за интериорен текстил
– спално бельо, от 2018 г. е вдъхновена
от красотата, нежността и вълшебството
на природата. Тя е част от разработките на
студентката за предстояща дипломна работа
като магистър през 2018/2019 година.
Този доклад представя творческия процес
по текстилен дизайн в специалността, като
акцентира върху работата на студентите
от бакалавърския курс и показва техните
разработени колекции от десени в областта на
текстилния дизайн. Чрез показаните образци
специалността доказва професионалното
обучение и заучените умения от страна на
студентите в процеса на проектиране на
десени, което ги прави конкурентни в областта
на текстила, като дизайнери
с авторско
присъствие.
Използвани материали:
Aрхив на специалността и портфолиа на
студентите.
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Снимка: Стиляна Джонгова, Елисавета Ангелова, преп. д-р. Цвета Явашева, К. Ценкуловска
на изложението “TexTailorExpo 2018”. Архив НХА-студенти©

Снимка: участие на НХА в изложението “TexTailorExpo 2018”. Архив НХА-студенти©
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In the paper, studied was the inﬂuence of cross sec on number of ﬁbers of rotor yarns made of
combed co on, twisted at various rotor rpm, on their quality. Also, deﬁned are the possibili es of
small diameter rotor both regarding reduc on of linear density of rotor yarns and regarding their
quality. The results show that the quality of combed rotor yarns depends signiﬁcantly on cross sec on
number of ﬁbers and it declines signiﬁcantly with the reduc on of number of ﬁbers in yarn cross
sec on. There is also the inﬂuence of rotor rpm on the quality of the yarns, though it is somewhat less
expressed. Thanks to the process of combing, short ﬁbers and the remaining impuri es are removed
from the band allowing higher stability of spinning with less breaks using a unit for addi onal removal
of impuri es on the rotor spinning machine.
Keywords: rotor yarns, rotor, spinning machine, co on ﬁber.

INTRODUCTION
The use of advanced technical and technological
solu ons has led to the fact that rotor spinning is
recognized as one of the most important produc on
methods of the yarn of short-ﬁber raw materials of
co on type. Improving the construc on of the rotor
with changed geometry and signiﬁcantly reduced
diameter, enabled the applica on of rotor yarn to a
much broader assortment [1-3].
The complexity of the rotor spinning process is
reﬂected in a large number of parameters, which are
in rela on to the proper es of the applied types of
ﬁbers, their physical and mechanical characteris cs
and the characteris cs of the machine lines on which
the rotor yarns are produced, which always represents
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an interes ng ﬁeld of research with the aim to obtain
the best quality of rotor yarn [4-7].

EXPOSITION
The aim of this study is to examine the inﬂuence of
the number of ﬁbers in the cross sec on of rotor yarn
made of combed co on (the so-called Ricoﬁl yarn),
spun with diﬀerent rotor revolu ons per minute,
on their quality, and at the same me to deﬁne the
possibili es of small rotor diameters regarding the
reduc on of linear density of rotor yarns as well as
regarding their quality.
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As a raw material for the spinning of the studied
yarns, Russian co on class I was used, from which the
combed yarn with diﬀerent number of ﬁbers in the
cross sec on of the yarn was spun. Rotors of 32 mm
diameter were used with a speed of 98.670 min-1 and
110.980 min-1.
In the prepara on of combed sliver, the combing
stage was so adjusted to comb out 12-13% of ﬁbers
and compared to ring spun yarns they belong to normal
combed yarns where 12-25% of ﬁbers are combed out.
Rotor spinning machines are equipped with the unit
for addi onal removal of possibly residual impuri es,
increasing the stability of spinning process [8-10].

For tes ng of raw materials and experimental
material the following methods and apparatus were
used:
-

-

-

-

The tes ng of co on ﬁbers was done on
Spinlab HVI 900A-line for classiﬁca on and
determina on of co on ﬁber quality.
Yarn ﬁneness i.e its linear density was determined
on Uster-Autosorter 3 apparatus using ISO 2060
standard method for data processing.

Table 2. Characteris cs of combed rotor yarns
(nrot. = 98.670 min-1)
Yarn parameters
Number of ﬁbers in
yarn cross sec on,
NF
Linear density,
Tt tex]
Yarn twist,
Tm m-1]
Breaking force,
Fr cN/tex
Elonga on at break,
p [%]
Unevenness,
Um [%
Hairiness,
H [-

Mechanical characteris cs of yarn were
determined on an automa c Uster-Tenso Jet
apparatus (DIN 53384 and ICS 59.080.20).

The tes ng results of co on ﬁbers are given in Table
1, and characteris cs of combed rotor yarns are given
in Tables 2 and 3.

Table 1. Characteris cs of co on ﬁber
Fibre ﬁneness, in microns
Fibre linear densit, Ttvl. dtex
Fibre length, lvl. mm
Tenacity, Fr cN/tex
Elonga on at break, P %
Impuri es %
Moisture content

5.0
1.97
27.5
21.8
6.0
2.52
7.1

90

100

110

120

17.70

19.68

21.71

23.70

960

850

850

800

14.68

14.55

16.70

15.83

4.79

5.16

5.21

5.40

13.00

12.61

11.86

11.43

4.04

4.12

4.24

4.35

rotor yarns (nrot. = 110.980 min-1)
Yarn parameters
Number of ﬁbers in
yarn cross sec on,
NF
Linear density,
Tt tex]
Yarn twist,
Tm m-1
Breaking force,
Fr cN/tex]
Elonga on at break,
p [%]
Unevenness,
Um [%]
Hairiness,
H [-]
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Table 2. Characteris cs of combed

Yarn twist was determined using standard
tension method (ISO 2061).
Yarn unevenness and hairiness was determined
using computerized Uster-Tester 3 with
addi onal hairiness measurement sensor.

C1

Yarn mark
C2
C3

C5

Yarn mark
C6
C7

C8

90

100

110

120

17.98

19.96

22.24

24.01

850

850

850

850

13.78

14.41

15.10

15.68

4.31

4.43

4.77

4.90

13.07

12.67

11.71

11.40

4.11

4.22

4.27

4.37
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From the Tables shown above it can be seen that yarns
having 120 to a minimum 90 ﬁbers per cross sec on are
presented. All yarns were made without a break or with
minimum number of breaks for 1000 rotor hours where
a stable spinning process is when there are below 200
breaks per 1000 rotor hours.
Rotor yarns made of combed co on are produced
with low number of ﬁbers in cross sec on because the
aim was to inves gate the cri cal region (about 100 ﬁbers
per cross sec on), what can be seen from above Tables
and graphic interpreta on of the inﬂuence of number of
ﬁbers in yarn cross sec on (NF) on its quality indicators
(Figs. 1 to 4).

Fig. 3. The inﬂuence of number of ﬁbers in cross
sec on of combed rotor yarns and rotor rpm on yarn
unevenness

Fig. 1. The inﬂuence of number of ﬁbers in cross sec on
of combed rotor yarns and rotor rpm on yarn breaking
force
Fig. 4. The inﬂuence of number of ﬁbers in cross
sec on of combed rotor yarns and rotor rpm on yarn
hairiness

Due to the combing process, short ﬁbers and residual
impuri es are removed from the tape, which, along
with the device for addi onal removal of impuri es
on the rotor spinner, provides higher spinning stability
with a reduced number of interrup ons. This is a
precondi on to reduce number of ﬁbers in yarn cross
sec on and to produce ﬁner rotor yarn.

Fig. 2. The inﬂuence of number of ﬁbers in cross sec on
of combed rotor yarns and rotor rpm on yarn breaking
elonga on

From the previous graphics it can be no ced that
the quality of combed rotor yarn depends signiﬁcantly
on the number of ﬁbers in yarn cross sec on and it
decreases signiﬁcantly with reduced number of ﬁbers
in yarn cross sec on.
Also, there is the inﬂuence of rotor speed (rpm) on
the quality of the yarns, although it is less pronounced.
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From the graphics it can be seen that approximated
lines of rotor speed of 98.670 min-1 are on a slightly
higher level than rotor speed of 110.980 min-1. This is in
accordance with recommenda ons of some equipment
manufacturers that op mum rotor speed for rotors of
32 mm diameter is 100.000 min-1, and the upper limit is
ca. 120.000 min-1 [6, 9].
On all previous graphics for combed rotor yarns,
shown are equa ons represen ng a linear dependence
of some quality parameters of combed rotor yarns on
the number of ﬁbers in yarn cross sec on and they

can be used for yarn designing.

Al these equa ons can be reduced to a general
form as:
W =  +   NF

(1)

where: W - yarn quality parameter (Fr, εp, Um or
H),
NF - number of ﬁbers in yarn cross sec on,
α and β - parameters obtained from
experimental data and have diﬀerent values,
depending on tested yarn quality parameter and
rotor speed.
CONCLUSION
The results of the research indicate the following
conclusions:
- The distribu on of the experimentally obtained
values shows that all the parameters they deﬁne yarn
quality depends primarily on the number of ﬁbers in
yarn cross sec on, while the inﬂuence of rotor speed is
less pronounced. This can be concluded on the basis of
approximated trend lines because in most cases they
are placed on a rela vely small distance or are almost
overlapped.
- The measurement of yarn hairiness conﬁrmed the
well-known fact that rotor yarns have extremely low
hairiness. The hairiness of rotor yarns is about 50%
less than on ring spun yarn. This is especially expressed
in combed rotor yarn, which is due to the combing
process and removing short ﬁbers.
- By combing co on ﬁbers, i.e. in the produc on
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of so-called Ricoﬁl yarn, the quality of rotor yarn
is signiﬁcantly improved. In this way the yarns are
produced that can be compared with the quality of
combed ring spun yarns. This is especially true for
the yarn’s strength, because, according to earlier
experience, the rotor yarn was considered to be 15 to
30% weaker than ring yarn. On the basis of the results
obtained it can be no ced that Ricoﬁl yarn only with 90
ﬁbers in yarn cross sec on has such the strength that
less than 50% of ring spun yarns has higher strength
than it. This indicates a conclusion that, depending
on required yarn quality, the number of ﬁbers in cross
sec on of combed co on rotor yarn can be reduced up
to 90 ﬁbers but not below it.
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Teijin Fron er Co., Ltd and the Teijin Group 's ﬁber and products conver ng company, announced today that it
has added a natural-like fabric-ideal for sportswear, fashionwear and uniforms-to its DELTAPEAK series of highfunc on fabrics. Teijin Fron er will commercially launch the product in the 2020 spring/summer season, targeting annual sales of one million meters by the ﬁscal year ending in March 2022.

The demand for high-func on products with a more natural-like look is growing in line with the increasing popularity of athleisure fashion. Teijin Fron er’s high-func on DELTAPEAK is a dense and uniform crimped fabric with many
excellent proper es, but un l it has not oﬀered a natural-looking suited for city life.
The new DELTAPEAK fabric oﬀers a unique combina on of form-ﬁ ng and natural-like texture. Teijin Fron er’s new
yarn randomly combines two types of crimped ﬁbers to realize a so , high-density structure. The fabric incorporates DELTAPEAK’s micro-crimping technology and SOLOTEX’s conjugate technology for coil-like crimping to achieve
comfortable form-ﬁ ng, moisture-absorbent, quick-drying, lightweight and bulkiness proper es, in addi on to a
natural-like texture thanks to special dyeing technology.
Special features of new DELTAPEAK natural-like fabric:
-Natural-like appearance and texture;
- So and stretchy (DELTAPEAK) and elas c-recovering (SOLOTEX);
-Twice the moisture-absorbent and quick-drying proper es of regular polyester thanks to capillary ac on;
- Lightweight and bulky.
Core features of DELTAPEAK:
-An -snagging;
-Shape recovery;
-UV block;
-Stretchability;
-An -transparency.
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For more informa on: h ps://www2.teijin-fron er.com/
and /www.teijin.com
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