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Числено изследване влиянието на началните параметри върху скоростта на 

изнасяне на примеси над източници на замърсяване на околната среда 
  

Росица Величкова, Камен Николов, Иван Антонов 
  

В настоящата работа е дадено едно решение на числено изследване на 
замърсители, като за целта е използван интегрален метод. Направено е числено 
решение на модела и са получени резултати на основни параметри на течението. 

 
Ключови думи: замърсители, интегрален метод, числено решение 
 

Numerical investigation of the influence of the initial parameters on the rate of 
removal of impurities over sources of pollution 

 
Rosica Velichkova, Kamen Nikolov, Ivan Antonov  

 
In this work is given a solution of numerical study of pollutants and for this purpose is used 

integral method. It is made a numerical solution of the model and received the results of basic 
parameters of the flow. 

 

Key words: pollutant, integral method, numerical solution 
 
Изхвърлянето на замърсители(прах, течни „капки“, аерозоли и пр.) в атмосферата 

(околната среда) може да се апроксимира с вертикално изтичаща неизотермична двуфазна 
струя. Неизотермичността следва от наличието на определена температурна разлика между 
течението и околната среда, което налага отчитане и на архимедовите (подемните) сили. 
Разбира се съществува възможност принуденото вертикално течение на замърсителите да 
изтича с температура близка до тази на средата. За общото решение обаче ще се приеме 
неизотермичен характер на течението. 

Несъмнено струята, носеща замърсители ще бъде двуфазна или трифазна. Разглежда 
се въздушно (газово) течение, което съдържа прахови частици, аерозоли, течни капки или 
комбинация от тях. 

Интегрални условия за двуфазни вертикални неизотермични турбулентни струи 
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tSc  - число на Шмидт, 

 01 1  t gSc Sc v  

gSc  - число на Шмидт за газа  0.75gSc   

0  - приведена концентрация 0
0

01








 

0 1,   - интеграли отчитащи началната неравномерност на скоростното поле 

Prt  - турбулентно число на Прандтл. 

Уравнение (1) дава запазването на съдържанието на примесите. Уравнение (2) изразява 
запазването на сумарното, на носещата среда и на примесите, количество на движение. 
Уравнения (3) и (4) изразяват преноса на кинетична енергия на газовете и примесите. 
Последните две уравнения (6) и (7) дават запазването на топлосъдържанието на газовете и 
примесите. 

Модел на турбулентността 

Решението на системата уравнения (1)(7) изисква въвеждане на модел на 
турбулентността за определяне на коефициентите на турбулентен вискозитет за газовата 

среда  tg  и за примесите  tp . За целта се използва модел аналогичен на този на Шец 

[53]. 

 '
2tg x u gmK R U U                    (8) 

'
tp x u pmK R U                    (9) 

Където '
xK  не е постоянна величина, а е функция на два от началните параметъра: 

диаметъра на частицата на примесите (условно приета за сфера) pD  и локалната 

концентрация на примеси m .При tg  има влияние и на температурата. Тогава за '
xK  се 

получава: 



 

Хидроаеродинамика, хидро- и пневмотехника   11 
 

 
 

   '
1 Rex m Dp pK K f f                  (9a) 

Зависимостите за f  и Df  са от вида: 

0

1 1

1 1m

f f 
 

  
 

                 

 

или 

   
3 3

2 20

1 1

1 1m

f f 

 

  

 

              (9б) 

 0.5
1 21 Re ReDp p pf B B                  (9в) 

където: 0

1 1 20,01 0,03; 0,179; 0,013;Re
p p

p
g

U D
K B B


      

Алгоритъм на решението 
Уравненията за пресмятане параметрите на двуфазна неизотермична вертикална след 

преработка и използване на модела на турбулентност са следните: 
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g gP RT                     (19) 

След преработване на системата от уравнения се достига до едно уравнение от седма 
степен относно скоростта на носещата фаза, което има следния обобщен вид: 

7 6 5 4 3 2
* * * * * * *

1 2 3 4 5 6 7 8 0gm gm gm gm gm gm gmK U K U K U K U K U K U K U K       
 

 (20) 

 
Стойностите на коефициентите пред скоростта на газовата фаза са дадени в табл.1. 

 
Таблица 1 

1K    
3 2

17 18gm gmR R  

2K    
3 2

19 20gm gmR R  

3K  
   

  
 

3 2

23 26 27gm gm gmR R R  

4K      
3 2

31 36 37gm gm gmR R R  

5K  
   

   
 

3 2

41 47 51 52gm gm gmR R R R  

6K       
3 2

55 61 67 68gm gm gmR R R R  

7K  
   

   
 

3 2

69 73 79 83gm gm gmR R R R  

8K       3 2
84 85 88 91gm gm gmR R R R  

С определянето на gmU 
 се пресмятат останалите параметри на течението, получени 

при преработка на системата както следва: 
Скорост на примесите: 

2
* *

12 13 14 15 16pm gm gm gm gm gmU R R U R U R R               (21) 

Дебелина на граничен слой по скорост: 

4 3
2

pm gm
u x
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U U
R R R F

U

 
 

 
 
 
 

               (22) 

Дебелина на граничен слой по примеси: 

u
p

t

R
R

Sc
                      (23) 

Дебелина на граничен слой по температура: 

Pr

u
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t

R
R                      (24) 

Плътност на фазата на примесите: 

1
1pm j
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U x




                    (25) 

Плътност на газовата фаза: 
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Температура на примесите: 

 

 
0

107
01 98

x x

R
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                  (27) 

Температура на газовата фаза 

95 96gm pmT R R T                    (28) 

Резултати от числения експеримент. Анализ на получените зависимости 
Затихването (намаляването) по височина на максималната скорост на фазата на 

примесите е важен от технологична гледна точка параметър. Той показва на каква височина 
с каква скорост се изнасят примесите над съответния източник, т.е над началното сечение. 

На фиг. 1-12 е дадено изменението на pmU  и gmU  в зависимост от големината на частиците 

примеси 15;45 и 100pD m , концентрацията 1  , температура на струята 

323,373,473g pT T K   и при температура на околната среда 2 288 и 303T K . Числото на 

Архимед при различните температури на струята и на околната среда са дадени в таблица 
2. 

Таблица 2 

02
0 2

0

1
g

gy
Ar

u





 
  
 
 

 

 2 288T K  2 303T K  

323T K  30,038.10  30,0185.10  

373T K  30,083.10  30,06.10  

473T K  30,0014.10  30,0015.10  

 

Диаметърът на частиците примеси 
pD  оказва влияние върху затихването на 

pmU . С 

нарастване му се наблюдава нарастване на максималната скорост на фазата на примесите. 
За обяснение на този факт отново трябва да се обърнем към подемната сила, защото тя е 
пропорционална на площта на частицата по миделовото й сечение. 

Влиянието на диаметъра на частиците върху скоростта на газовата фаза 
gmU  не е 

толкова силно изразена, както при тази на примесите. По-големия диаметър pD  водят до по 

бавно затихване на 
gmU  по височина на струята. Това може да се обясни с 

обстоятелството, че загретите със съответната висока начална температура, отдавайки при 
движението си собствена топлина на носещата среда водят до нейното „загряване и 
повишаване на подемната и сила. 
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Заключение 
В настоящата работа е направено числено изследване на влиянието на началните 

параметри върху скосростта на изнасяне на примеси от източници на замърсяване на 
околната среда.Решението е направено използвайки инетегрални метод. Очетено е също 
така и изменението на подемната сила, респ. Архимедовото число. 

 
Статията е финансирана по договор № 152ПД055-02 на тема „Моделиране 

разпространението на замърсители в околната среда“. 
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Някои аспекти на взаимодействие на струя, носеща вредности със смукателен 
спектър 

 
Иван Денев 

 
В работата се прави анализ на съвременното теоретично състояние на проблема за 

евакуация на вредности от работна среда чрез местни смукатели. Разглеждането се 
свежда до взаимодействие на струя, генерирана от източник на вредности и 
смукателен отвор. Описва се самото явление и се анализира съвременното състояние 
на проблема, както и евентуални насоки за бъдеща работа по въпроса. 

 
Ключови думи: турбулентни струи, вредности, смукателен отвор 
 

Some aspects of polluted jet interaction with suction range 
 

Ivan Denev 
 

In current work is presented an analysis of recent theoretical state of a problem of pollution 
evacuation from work zone using local exhaust ventilation systems. It is considering interaction of 
jet, generated of pollution source and suction opening. The phenomenon is described and it is 
analyzed recent state of the problem, some guidelines for future work are also listed in this paper.  

 
Key words: turbulent jet, pollutions, suction range 
 
Както става ясно от [1], на лице са два метода за контрол на концентрацията на вредни 

вещества във въздуха около работните зони. Това са общообменната вентилация (фиг.1) и 
местната смукателна вентилация (фиг. 2). Местните смукатели извършват контрола върху 
замърсителите, като ги отвеждат непосредствено след източника, докато общообменната 
вентилация разчита на големи количества пресен (свеж) въздух за разреждане на 
замърсителите, получени в работната зона. Поради тази причина местните смукателни 
системи не трябва да се разглеждат като климатични, а преди всичко като технологични 
системи за вентилация. 

Известно е [2], че: 
- Нагнетателните струи не трябва да пресичат траекторията на факела на местните 

смукатели; 
- Забранено е разполагането на въздухразпределители над технологични линии и 

оборудване; 
- Нагнетателните въздуховоди не следва да се разполагат в зони, смущаващи 

технологичното производство; 
- Въздухоразпределителите, осигуряващи необходимите климатични условия в 

работните зони трябва да се разполагат над работните места и проходите, така че да се 
осигурят минимални траектории от съответния въздухоразпределител до зоната на 
вдишване; 

- Типа на въздухоразпределителните устройства зависи от вида на технологичните 
операции и особености на производството. 
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Фиг.1 Схема на общообменна вентилация Фиг. 2 Схема на местна смукателна 
вентилация 

 
Ефективността на местните смукателни системи при отвеждане на вредности от 

работните зони е по – висока от тази на общообменните вентилационни системи, защото 
концентрацията на вредни вещества в отработения въздух чрез местни смукатели е в пъти 
по – висока, от тази на общообменните вентилационни системи. Това налага използването 
на значително по – големи дебити засмукан въздух при общообменните вентилационни 
системи, при очистване на вредности от технологични операции, съответно и по – големи 
експлоатационни разходи. Това е предпоставка за приоритетно използване на местни 
смукателни системи за отвеждане на вредни вещества, следствие от технологични 
операции и поддържане на здравословни условия на труд в промишлените системи. 

Промишлените местни смукателни вентилации осигуряват контрол относно улавянето, 
насочването и отвеждането на замърсените въздушни течения от работните зони и 
гарантират за чиста зона на дишане на съответните оператори на машини. Вредните 
частици попадат в подаваната струя въздух и заедно с нея се насочват към смукателния 
отвор (фиг. 3). Поради тази причина скоростите във всяка точка в зоната на замърсяване 
трябва да надвишава скоростта на улавяне, за да може да се осигури пълното напускане на 
замърсения въздух от работната зона. Обикновено подобни съотношения са ясно 
регламентирани за конкретни промишлени операции.  

Върху пълното улавяне на вредностите от технологични процеси оказват влияние 
редица фактори, като: съотношение на подаван и засмукван дебит, отдалеченост на 
смукателната секция от нагнетателната, дизайн (форма) на смукателя – кръгла, 
правоъгълна и т.н. съществуване на съосност, респективно ексцентрицитет между 
подаващата и смукателна секции [3]. Като разновидност на смукателна секция, подпомагана 
от турбулентна струя може да се разглежда принципа на Еберг, описан обстойно в [6]. 
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Фиг. 3 Схематично представяне на взаимодействие на турбулентна струя със 

смукателен отвор 
 
Според отношението на дебитите се прави следната класификация на видовете 

улавяне: 
Qс < Qo – непълно улавяне (фиг. 4, а) 
Qс = Qo – непълно улавяне 
Qс > Qo – пълно улавяне (фиг. 4, б) 
Qс >> Qo – свръхпълно улавяне (фиг. 4, в) 
Като върху съотношението на дебитите оказва влияние и отдалечеността на 

смукателната секция от нагнетателната, размерът L. 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Фиг.4 Класификация относно характера на улавяне 
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където L’ е разстоянието от нагнетателния отвор до най – широката част на струята dmax; 
L” – разстояние от най – широката част на струята dmax до смукателния отвор; 
L – разстоянието от нагнетателната секция до смукателната; 
Qo – дебит на нагнетателната секция; 
Qс – дебит на смукателната секция. 
Турбулентното течение, което се развива при взаимодействието със смукателен отвор 

притежава различни характеристики от тези на класическия струен граничен слой. Това е 
така поради едновременното влияние на струята и смукателя върху флуидните частици. 
Поради тази причина за определяне на геометричните, динамичните параметри и 
напречното скоростно поле е необходимо да се направи експериментално изследване на 
турбулентната струя и смукателния спектър. 

Основен момент при използването на смукателна дюза за отвеждане на вредности от 
работните зони е осигуряването на достатъчен дебит на изсмукания въздух за да бъде 
отведено цялото количество на генерирани примеси от технологичните операции. 

Основните параметри, които се променят при наличие на съосно разположени 
нагнетателна и смукателна секции са: 

- Разстоянието L между двете секции; 
- Отношение на началния дебит Qo и засмукания Qс. 

Разглеждайки безразмерната величина  ̅       са на лице два случая: при  ̅   , тогава 

засмукването е в началния участък на течението, а в случая когато    ̅     засмукването 
се осъществява в основния участък на струята. 

Както е известно от [4] и [5] и съгласно фиг. 5, непосредствено след изтичането си от 
дюзата струята започва интензивен масообмен с околната среда, което е следствие от 
тангенциалните напрежения. Като резултат от тези напрежения периферните флуидни 
частици на струята са възпрепятствани в движението си, а частици от околната среда се 
привеждат в движение или ускоряват движението си. Под действието на напречните 
пулсации на скоростта флуидните частици от струята ежектират такива от околната среда, в 
резултат на което се появява струен турбулентен граничен слой, който непрекъснато 
нараства по дължина на течението. 

 
Фиг. 5 Принципна схема на свободна ососиметрична турбулентна струя 

 
В този случай се различават два участъка: начален участък, в който съществува 

потенциално ядро и струен граничен слой и основен участък, който се състои само от струен 
граничен слой, където скоростното поле остава афинно. 

За скоростното поле в случая може да се запише следната безразмерна зависимост [6]: 
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Като в началния участък δ=r2-r1 и в този случай може да се използва приблизителната 

теория на граничния слой, но уравненията за движение се трансформират в цилиндрични 
координати. А уравнението за количеството на движение е следното: 

    2

0

2 .u rdr const



                  (2) 

Приложено за началното и произволно сечение на струята, уравнението за количество 
на движение може да се запише в следният вид: 

    2 2 2
0 0

0

2 .u r u rdr const



           (3) 

Където u0 и r0 са съответно скоростта и радиусът в началното сечение на струята. 
С въвеждане на обезразмеряването по уравнение (1) от (3) се получава следния израз 

за um: 
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А за плоска струя съответно: 
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Тази зависимост се явява валидна до 0

0

1
x

x L
r

   , т.е. извън влиянието на смукателния 

отвор.  
Широчината на струята в упоменатия участък е близка до тази на една свободна. 
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0 0

0.27
x

r r


                                                                (6) 

Въпросът с евакуацията на вредности от работна зона в сегашните условия е удачно да 
се реши, като се намери подходящ математичен модел, с помощта на който да бъде описан 
процесът на взаимодействие на турбулентна струя със смукателен отвор. За да се докаже 
адекватност на съответния модел е необходимо да се валидират достатъчен брой опитни 
данни, за да може в последствие този модел да бъде използван за конкретни инженерни 
задачи. Численото моделиране може да се осъществи чрез редица софтуерни продукти, 
като Ansys Fluent, Solid works и други. В редица научни трудове [7], [8] са извършени 
експериментални изследвания и числени моделирания с използване на интегрален модел 
на взаимодействие на турбулентна струя със смукателен отвор. Това в бъдещата работа по 
темата ще се използва като изходна база, за създаване на математическия модел и чрез 
опитните данни да бъде верифициран. 

 
Статията е финансирана по договор № 162ПД012-02 на тема „Симулация на процеси 

и системи за евакуация на вредности в околната среда“. 
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Анализ на видовете замърсители на околната среда въз основа на 
литературно проучване 

 
Надежда Нецова 

 

В работата се разглеждат се основните проблеми, които възникват при изгаряне на 
изкопаеми горива, както и методите за намаляване на вредните емисии. Направена е 
характеристика на основните замърсители и тяхното влияние върху растенията и 
почвите.  

 
Ключови думи: замърсители, растения, околна среда 
 

Analysis of the types of environmental pollutants on the basis of literary study 
 

Nadejda Netsova 
 

In current work is considering main problems which arise at burning fossil fuels, and methods 
to reduce emissions. It is made a characteristics of major pollutants and their influence on 
vegetation and soils. 

 

Key words: pollutant, vegetation, environment 
 

Видове замърсители: Замърсителите могат да бъдат класифицирани като първични 
или вторични. Основните замърсители са вещества, които са пряко изпускани в 
атмосферата от източници. Основните първични замърсители е известно, че причиняват 
вреда в достатъчно високи концентрации и са следните: 

 въглеродни съединения, като CO, CO2, CH4, и Летливи органични съединения (ЛОС) 
 азотни съединения, като NO, N2O и NH3 
 серни съединения, като H2S и SO2 
 халогенни съединения, такива като хлориди, флуориди и бромиди 
 прахови частици (ПЧ)(ПЧ или "аерозоли"), или в твърда или течна форма, които 

обикновено се категоризират в тези групи въз основа на аеродинамичен диаметър. 
Вторични замърсители не са пряко излъчени от източници, но вместо това се формират 

в атмосфера от първичните замърсители (наричани още "прекурсори"). Основните вторични 
замърсители ,които причиняват вреда в достатъчно високи концентрации са следните: 

• NO2 и HNO3 формират се от NO 
• озон (О3), образуван от фотохимични реакции на азотни оксиди и ЛОС 
• серни киселинни капки, образувани от SO2 и капки азотна киселина, образувани от 

NO2 
• сулфатни и нитратни аерозоли (например, амониев и амониев сулфат нитрат), 

образуван от реакции на капки сярна киселина и азотна киселина съответно с капчици с NH3,  
• органични аерозоли, образувани от ЛОС. 
Азотни оксиди се отделят от голямо разнообразие от източници, автомобилите най-вече 

излъчват ЛОС, въпреки че ЛОС могат да бъдат разпространени и от растителността и 
човешките дейности. 

Някои вторични замърсители - сулфати, нитрати, и органични частици - могат да бъдат 
транспортирани на големи разстояния на стотици и дори хиляди километри. 

Във въглищата, мазута и др. горива се съдържат сяра и азот. Когато горивата изгарят 
сярата и азота се превръщат в оксиди и попадат във въздуха. Тези оксиди взаимодействат с 
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водните пари и образуват киселини. Те се смесват със водата от облаците и падът на 
земята като киселинни дъждове (фиг.1). Киселинният дъжд унищожава растенията, гори 
(фиг.2), животни и отравя водните запаси на хората. Киселинният дъжд много прилича на 
обикновения, не прогаря кожата, но има дълготрайни негативни последствия. 

 

 
Фиг.1 Образуване на киселинен дъжд 

 
Фиг.2 Влияние на киселинния дъжд върху горите 

 
Влияние на тежките метали върху растенията 
Тази група химични елементи имат голямо родство с физиологически важни органични 

съединения и са способни да ги инактивират. В основата на токсичния ефект на тежките 
метали лежи денатуриращото им действие върху метаболитно важни белтъци. Вероятно 
има механизъм, свързан с преминаване на фосфора в трудно достъпна форма – фосфати 
на тежки метали. Такава вероятност се допуска и по отношение на оловото. Възможна е и 
конкуренция между тежките метали и необходимите за растението хранителни елементи. 
Предполага се, че при излишък на цинк се наблюдава нарушение на метаболизма на 
желязото. 

Най-универсалното и малко специфично проявление на токсичността на тежките метали 
намира израз в редукция на растежа изразяваща се в късо и тънко стъбло, водещи до 
вджуджавяване на растението; малка листна маса с признаци на хлороза;  редуциран корен 
и нарушения на водния обем. Подобни признаци се наблюдават на ранни етапи от 
развитието на много растения, при излишък на почти всички тежки метали, което дава 
основание да се предположи, че те имат вторичен характер. 

В зависимост от склонността им към биоконцентрация или акумулация, тежките метали 
се включват в хранителните вериги на най-горните нива на екологичните пирамиди 



 
26  Научна конференция ЕМФ 2016 

 

(бозайници и човек), където създават критични концентрации. В земеделието това се 
изразява в намаляване на добивите и влошаване качеството на продукцията. 

Най-висока токсичност за земеделските култури показват никелът и медта, въпреки че 
медта се разглежда и при микроелементите. Конкурентно за пшеницата, токсичността на 
тежките метали се проявява в следния ред:  

NiCuCoCrZnMoMn. 
Интересно е да се отбележи, че редът на тежките метали съответства на степента на 

стабилност на техните металоорганични комплекси. Поради това, за предотвратяване на 
хлороза, индуцирана от токсични излишъци на тежки метали, могат да се използват 
хелатообразуващи агенти. 

Тъй като замърсяването с тежки метали почти винаги е комплексно, въпросите за 
антагонизма и синергизма или при постъпването в хранителните вериги, са твърде важни, 
но засега са разработени недостатъчно. В експерименти е установено, че антагонизмът 
между медта и цинка се проявява по-отчетливо при високо съдържание на мед.  

Увеличеното съдържание на тежки метали в почвата води до нарастване на тяхната 
концентрация в растенията. Металотоксикантите притежават различна способност да 
проникват от почвата в надземните органи, която се определя от тяхната разтворимост и от 
възможностите на растенията да противостоят на техния поток. Непропорционалността при 
насищането на растителните тъкани с излишни йони на тежки  метали е особено 
забележима при сравняване на вегетативните части със запасните органи (семена, плодове 
и т.н.). това явление е твърде ценно за практически цели. Органите със запасни асимилати, 
са защитени от натрупване на тежки  метали (в пределите на определен диапазон от 
концентрации), което гарантира във висока степен получаването на санитарно чиста 
продукция в случаите, когато те се явяват обект на стопанско използване. Поради това на 
замърсени почви е по-безопасно отглеждането на култури, при които се използват органите 
за резервни асимилати. И обратно, отглеждането на пресни зеленчуци, фуражни треви, 
царевица за силаж и др. може да се окаже опасно в санитарно-хигиенно отношение. 

Олово:Въпросът за натрупването на олово в растенията от замърсени източници се 
повдига в последните  години поради силната токсичност на оловото за физиологичните 
процеси на животните и човека. Оловото постъпва в почвата от автомобилните газове, от 
използването на оловни бои, от торене с тиня и непречистени води, от отпадъците на 
многобройни индустриални операции, както и от употребата на пестициди за пръскане на 
овощни градини. 

Кадмият е рядък метал, който не е намерен в чисто състояние в природата и неговата 
концентрация в минералите е обикновено ниска. Поради незначителното съдържание на 
кадмия в природни условия и неговото считане за несъществен елемент за растенията, 
който в ниски дози не е токсичен за растежа и развитието на растенията, доскоро влиянието 
и действието на кадмия върху растенията не са били изучавани задълбочено.  

Механизъм на проникване на тежките метали в растенията 
Водещите фактори, които изменят мобилността и достъпността на тежките метали за 

растенията са реакцията на средата (pH), катионообменният капацитет и окислително-
редукционният потенциал на почвата. Тежките метали са по-подвижни при намаляване на 
стойностите на pH, с изключение на As и Se, и при по-малък катионообменният капацитет. 
Последният се определя от количеството и вида на глинестите минерали, органичната маса 
и окисите на Fe, Al и Mn. Обикновено, с нарастване на катионообменният капацитет 
подвижността на тежките метали намалява поради високия сорбционен капацитет на 
глинестите минерали, катионообменната и хелатираща способност на органичната маса, 
както и имобилизиращата способност на Fe, Al и Мn окиси. Редокспотенциалът на почвите 
също влияе върху подвижността на тежките метали. При нисък отрицателен потенциал, 
характерен за преовлажнените почви, се формират метални сулфиди, които имат ниска 
разтворимост и съответно мобилност и достъпност. 

За да бъдат достъпни за растенията, тежките метали трябва да бъдат в близък контакт с 
ризосферата. Тя се различава съществено от останалата част на почвата по редица 
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параметри като: количество на кореновите ексудати, микробиална активност, йонна 
концентрация, pH, редокспотенциал и др. В тази микросреда, която е резултат от 
съвместната метаболитна активност на корените (отделящи H+, HCO-

3, органични киселини) 
и на микроорганизмите (отделящи органични киселини, CО2 и др.) подвижността и 
достъпността на тежките метали за растенията могат да бъдат съществено различни от тези 
в останалата част на почвата.  

Върху поглъщането на тежките метали в определена степен влияе и явлението 
„микориза”. То представлява асоциация между почвени гъби и корени на висши растения. 
При нормални условия корените на около 80% от растенията, в това число част от 
селскостопанските, развиват микориза. В преобладаващия брой случаи микоризата 
ограничава поглъщането на тежките метали от растенията. 

Основните фактори, които контролират движението на тежките метали към корените, са 
масовият поток и дифузията. В известна степен контактът на тежките метали с корените се 
улеснява от присъщите на кореновата система прояви на хидро- и хемотропизъм.  

Масовият поток представлява движение на водата и разтворените в нея минерални 
елементи към повърхността на корените, основна движеща сила на което е 
евапотранспирацията. Ролята на този фактор за снабдяване на корените с минерални 
елементи се изчислява на базата на концентрацията на даден елемент в почвения разтвор 
и величината на транспирационния коефициент.   

Дифузията е придвижване на частиците в дадена система по градиента на химичния им 
потенциал. Движещата сила на това движение в почвата е намаляващата концентрация на 
минералните елементи на границата почва - коренова система. Придвижването на повечето 
йони за сметка на дифузията е в рамките на няколко милиметра на ден. В нормални условия 
тя има реално значение само за постъпването на някои макроелементи, но при висока 
подвижност на тежките метали в замърсени почви, ролята ú за придвижването на металните 
йони до корените може значително да нараства. 

Значението на корените за осъществяване на контакта и съответно постъпването на 
тежките метали в растенията е свързано и с големия им растежен потенциал. Общата 
повърхност на корените е над 100 пъти по-голяма от тази на надземните им органи. Тази 
значителната способност за нарастване се дължи на високото им съдържание на 
меристемни тъкани (средно 10% срещу 1% в надземните органи).  

И така, когато тежък метал е отложен върху почвата в по-големи количества, той може 
да бъде : 

-адсорбиран от обменната повърхност на почвените частици; 
-отложен като неразтворимо съединение; 
-филтриран към по-долните хоризонти на почвения профил; 
-изнесен в атмосферата; 
-метаболиран от почвените микроорганизми; 
-абсорбиран чрез растителните корени. 
Активността на металните йони зависи преди всичко от рН на почвата. Хелатирането на 

много елементи като Cu, Zn, Cd, което достига до 99 % за разтворимите форми, също 
зависи от рН на почвата. Активността на Fe, Al, Mn зависи от това, дали са свързани с 
органична материя, глина, окиси или с органични компоненти. Другият важен фактор е 
придвижването на металите от почвата в растителните корени. Металната фитотоксичност 
настъпва само тогава, когато металите се придвижват от почвата в корените на растенията. 
Металите в почвения разтвор се движат с почвената вода. Те могат да бъдат активно 
абсорбирани чрез пасивна дифузия, дължаща се на йонноактивния градиент. Ако под 
влияние на металната токсичност се инхибира растежът на корените, абсорбцията на 
макроелементите като Р и К се затруднява, а последствията са свързани с намаляване на 
Fe в растенията. Това е една косвена връзка, която е важна за механизма на металната 
токсичност. 
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Другият път за проникване на токсикантите в растенията е аерозолният (фиг.3). 

 
Фиг.3 Проникване на химични, токсични вещества в растенията 

 
Независимо от голямото разнообразие на растителни видове и химични токсични 

вещества, в механизма на тяхното проникване и взаимодействие съществуват общи 
закономерности. Първоначално тези вещества се адсорбират върху огромната повърхност 
на фитоценозата. По същия начин както при почвата, цял комплекс от разнообразни 
биологически, химически и физически процеси са въвлечени в трансфера на замърсители, 
например устойчивите тежкометални частици, функциите на хранилище на растителността и 
почвата са близко свързани с количеството тежки метали, които се включват в почвата от 
растителния компонент, чрез опада от дървесния етаж. Интересът към способността на 
растенията да придвижват замърсителите от въздуха нарасна в последните години, особено 
за местата на масов отдих – градини, паркове и т. н., както и за урбанизираните зони. 
Повърхността  и особено на листата на растенията е най-важното звено при филтрацията и 
трансфера на замърсителите от атмосферата в биосферата. 

След адсорбцията следва процес на разтваряне. В зависимост от отношенията на 
токсикантите към разтворителите, които се съдържат в растенията – вода и липоиди, те се 
разделят на две групи – лиофилни и лиофобни. Проникването на лиофобните химични 
вещества в растенията е затруднено и е възможно дотолкова доколкото могат да се 
разтворят в полярни и неполярни разтворители. Естеството на получените разтвори (йонни, 
молекулни, полярни, неполярни, колоидни) определя до голяма степен скоростта на тяхното 
проникване в растенията. Проникването чрез корените се извършва сравнително по-лесно, 
за което способства диференцираната функция на кореновата система, както и някои 
параметри на почвата. Проникването на токсикантите чрез надземната част на растенията 
се извършва сравнително по-бавно, което се определя от някои структурни особености. 
Повърхностният слой (кутикула) на растенията, състоящ се от хидрофилни и хидрофобни 
компоненти е първата структурна бариера. Скоростта на разтваряне и проникване чрез 
листата и стъблото зависи от наличната влага във въздуха. Втората структурна бариера на 
проникване на токсиканти в растенията е клетъчната мембрана. Паралелно с 
осъществяващия се през нея транспорт на различни субстрати, необходими за жизнените 
процеси на клетката, проникват и токсичните вещества. Активният пренос на тези вещества 
е извънредно сложен процес, който се извършва от генерираната от клетката енергия. 
Главна роля играят специални транспортни системи – мембранни преносители. 
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Проникналите в растителната клетка токсиканти се включват в обменните процеси, като 
предизвикват обратими или необратими промени в отделните ú биологични структури. 
Получените в резултат на това метаболитни продукти имат различно действие, като в по-
малки дози стимулират растежа, а в по-големи го затормозяват. Реакцията на растенията 
зависи от специфичните биологични особености на растителния вид. Най-чувствителни са 
ензимите. 

И така метаболизмът на токсикантите в растенията води до тяхната детоксикация – 
получаване на по-малко или нетоксични елементи или до активация – продукти по-силно 
токсични от изходните. Това се определя от естеството на метаболитния процес, 
физикохимичните свойства на токсикантите, от физиологичните особености на растителните 
видове. При извършване на обменните процеси, те се акумулират в различни части на 
растенията – дървесина, кора, листа, плодове, корени или се отделят. Акумулацията зависи 
от биофилността на токсикантите, която се определя от сходство в структурата, състава и 
свойствата на съответните химични вещества и физиологичните особености на 
растителните клетки . 

Усвояването на даден елемент от растителността зависи от присъствието и 
съдържанието и на другите елементи. Така по данни на под влиянието на Al се понижава 
постъпването в растенията на Ca, Mg, K, Na, Fe. Азотът затормозява усвояването на Mn, а К 
и Са способстват за неговото натрупване в растенията; К снижава постъпването на Fe и Со 
и Cd. Комбинациите от замърсители могат да доведат до следните ефекти: синергизъм; 
антагонизъм; повишено действие на един от замърсителите, в резултат от комбинацията; 
реверсия (обратно действие на комбинацията от замърсители). 

Възможни мерки за преодоляване на токсичността на замърсяването с тежки 
метали 

Нормирането на тежките метали в почвата и растенията се явява неотменна част от 
мониторинга на околната среда, намираща се под техногенно въздействие. При оценка на 
почвеното замърсяване се изхожда от многообразието на функциите на почвата като 
природно тяло, обект и средство за производство, среда за обитание на различни видове. 
Измененията на хумусното съдържание и почвения поглъщателен комплекс се използват 
като основни показатели за степента на почвеното замърсяване, тъй като те влияят не само 
върху съхранението на почвеното плодородие, но и върху самоочистващите функции на 
почвата. Нормирането на замърсяването включва оценка на реакцията на почвения разтвор, 
на минерализацията на хумуса, на възможното заместване на калция и калия от почвения 
поглъщателен комплекс с тежки метали и т.н. по отношение на растенията се отчитат 
агрономическият показател (добив) и санитарно-хигиенните норми (максимално допустими 
концентрации на тежки метали). Разработването на максимално допустимите концентрации 
дава възможност да се проведе сравнителна оценка за степента на замърсяване на почвата 
и растенията и да се прогнозират необходимите мероприятия, с оглед охраната на средата. 

Първият подход за инактивация на замърсяването се основава на възможността за 
намаляване концентрацията на тежките метали в почвата на базата на някои 
хидромелиоративни мероприятия. 

Почвата като естествено природно тяло притежава определена способност към 
самоочистване. Постъпващите в нея материали от антроногенен произход с течение на 
времето се разрушават и разлагат. При неголямо замърсяване с тежки метали почвата е в 
състояние да ги приведе в малко активна форма, като по този начин гарантира 
съществуването на земеделските култури. 

Защитните механизми на почвата могат да не са достатъчни, особено ако тя е с ниско 
съдържание на хумус и има лек механичен състав. В тези случаи е необходимо да й се 
помогне при инактивацията на излишните тежки метали. И да се отслаби тяхното действие 
спрямо живите организми. Към препоръчваните прийоми за детоксикация на излишъка от 
тежки метали се отнася внасянето на вар и органични торове. Варуването на почвата е един 
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от основните методи за ограничаване постъпването на тежките метали в растенията. 
Данните свидетелстват, че при повишени стойности на рН намалява подвижността на Hg, 
Pb, Zn, Cu, Ni и обратно, нараства мобилността на Мо и Se. Варуването благоприятства 
образуването на комплекси между органичното вещество на почвата и тежките метали. 
Изменението на рН на почвата не може да бъде решаващ фактор за ограничаване 
подвижността на всички тежки метали. Такива опасни токсиканти като As, Sr, Cd съхраняват 
подвижността си на еднакво ниво в широк диапазон от стойности на рН. 

Внасянето на оборски тор, торф, органо-минерални компоненти и други позволява на 
много органични съединения да формират комплекси с тежки метали. Наличието на 
органични вещества оказва силно блокиращо действие върху оловото; йоните му са 
адсорбирани върху глинестите минерали, органичната материя в почвата или са 
комплексирани под формата на фосфати, карбонати, оксиди и пр. [20, 40]. Образуването 
металорганични комплекси са или слабоподвижни или неспособни да преодолеят 
клетъчната мембрана на границата между почвата и корените. 

Значителна способност за детоксикация на тежките метали притежават фосфорните 
торове. Фосфатите на оловото, цинка и други представляват трудно разтворими 
съединения, малко подвижни и неусвоими от растенията. 

Вторият подход за реактивация на замърсените с тежки метали площи се основава на 
преструктуриране на земеделското производство. Той използва значително по-дълъг 
период. На слабо замърсени площи се препоръчва отглеждането на житни и бобови култури 
– пшеница, царевица, ечемик, фасул, фий, грах, леща. Върху средно замърсени почви се 
отглеждат зърнени видове за семепроизводство и етерично-маслени култури за технически 
масла или козметични цели. На силно замърсени площи се засяват памук, коноп, лен. В 
замърсените участъци не трябва да се отглеждат фуражни култури. В зависимост от зоните 
на почвено замърсяване се препоръчва районирането на земеделските култури. 

Третият най – важен  подход за намаляване на замърсяването с тежки метали е най-
радикален и предполага взимане на решения за спиране или силно ограничаване на 
замърсяващите производства. 

Заключение 
В настоящата работа са дадени основните видове замърсители, влияещи върху 

растенията и почвата, респ. околната среда. 
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Числено изследване на ултравиолетово обеззаразяване на въздухa с модел за 
непрекъсната среда 

 
Георги Пичуров, Елена Сребрич, Ричард Винсент, Стивън Рудник 

 

Проведено е числено изследване на ултравиолетово обеззаразяването на въздуха 
във вентилирано помещение. За обеззаразяването му са използвани ултравиолетови 
лампи разпръскващи UV-C лъчи хоризонтално под тавана. Моделираното помещение е 
оборудвано с общообменна вентилация с един вход и един изход за въздуха. Изследван е 
ефектът на размесване на въздуха върху ефективността на ултравиолетовото 
обеззаразяване с помощта на таванен 5-лопатков вентилатор работещ при три 
различни скорости и две посоки на въртене. Помещението е точен модел на климатична 
камера в Харвард, в която са проведени измервания за сравнение с числените 
резултати. За моделиране на турбулентността са използвани модел с вихров 
вискозитет realizable k-e и модел с Рейнолдсови напрежения. Болестотворната фракция 
микроорганизми е моделирана като непрекъсната среда с модел за инертен примес. 
Дефиниран е критерий за ефективност на обеззаразяване и е пресметнат за широк 
диапазон от чувствителност на микроорганизма към ултравиолетова радиация, като е 
сравнен с експериментални данни от климатичната камера. 

 

Ключови думи: симулация, ултравиолетово обеззаразяване, моделиране 
 

Numerical simulation of ultraviolet germicidal irradiation using Eulerian 
approach 

 

George Pichurov, Jelena Srebric, Richard Vincent, Stephen Rudnick 
 

The efficiency of ultraviolet germicidal irradiation in a ventilated room is numerically studied. 
UV-C lamp fixtures have been used to collimate horizontally the radiation under the ceiling. The 
modeled room is equipped with total-volume ventilation with single air supply and exhaust. The 
effect of air mixing on ultraviolet disinfection efficiency has been studied with the use of a 5-blade 
fan installed under the ceiling. The modeled room is a replica of a climate chamber in the Harvard 
School of Public Health where experimental data has been collected. The numerical study has 
been sponsored by New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) and 
performed at the Pennsylvania State University. The turbulence has been modeled with realizable 
k-e model and RSM models. The microorganisms have been modeled as a continuum using the 
passive scalar model (Eulerian approach). The ultraviolet irradiation efficiency have been 
calculated for a wide range of microorganism susceptibility to radiation and compared to 
experimental data collected at the climate chamber. 

 
Key words: CFD, UVGI, modelling, Eulerian method 
 
Въведение 
Ултравиолетовото обеззаразяване (ultraviolet germicidal irradiation – UVGI) е добило 

популярност като метод за редуциране на риска от пренасяне по въздуха на болестотворни 
микроорганизми в болнични помещения. Ултравиолетовата радиация UV-C в диапазон на 
вълната 100-280 nm е способна да увреди ДНК на микороорганизмите, компрометирайки 
размножителните им функции и инфекциозна способност 1. Вероятността за 
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обеззаразяване на микроорганизма зависи от абсорбираната ултравиолетова доза и от 
неговата податливост към радиация, която се описва количествено от константа. 
Константата на податливост за даден организъм зависи от неговото ДНК и от околната 
влажност и е възможно тя да се измери при контролирани условия 2. Най-практичният начин 
да се повиши вероятността за обеззаразяване е да се увеличи ултравиолетовата доза 
абсорбирана от микроорганизма. Това е сериозно предизвикателство, тъй като 
ултравиолетовия диапазон, който уврежда ДНК на микроорганизма е също така вреден и за 
човешките същества 3. За да предпазят обитателите от вредното въздействие на 
ултравиолетовите лъчи, ултравиолетовите лампи се монтират в специално проектирани 
кутии с жалузи, които разпространяват хоризонтално лъчите под тавана на помещението. 

Числени пресмятания с работещ таванен вентилатор, проведени от 4 демонстрират, че 
UVGI системата дезинфекцира въздуха по-ефективно когато той се размесва, защото по 
този начин микроорганизмите се отвеждат в горната част на помещението, където се 
облъчват. Авторът използва модел за непрекъсната среда, като решава уравнение на 
инертен примес за жизнената болестотворна фракция микроорганизми. Моделът за инертен 
примес е използван за тази цел от други изследователи, които опитват директно да 
пресметнат ултравиолетовата доза. Пресметната обаче по този начин доза не може да се 
използва непосредствено за определяне на болестотворната фракция микроорганизми, по 
причини изяснени в 5. Такъв подход изисква моделиране на микроорганизмите като твърда 
фаза, което е предмет на следваща публикация. За целите на настоящата публикация се 
използва модел за непрекъсната среда, в който обеззаразяването се моделира чрез 
консуматорски член. 

Методика 
Математическият модел за обеззаразяване е базиран на редукция от първи ред, в която 

вероятността (P) за оцеляване на микроорганизъм при облъчване с ултравиолетови лъчи се 
понижава експоненциално с погълнатата ултравиолетова доза D [J/m2] и с константата на 
податливост z [m2/J]: 

zDeP   (1) 

От статистиката е известно, че тази вероятност е също така равна на дяла оцелели 
микроорганизми в популация, облъчена с доза D. Погълнатата доза D се пресмята като 
интеграл по времето от интензитета на ултравиолетово лъчение Е [W/m2]:  

 EdtD  (2) 

Ойлеровият метод на непрекъсната среда задава темпа на обеззаразяване като 
консуматорски член в уравнение за инертен примес относно масовия дял на жизнената 
болестотворна фракция, C: 
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 e ефективен дифузионен коефициент [m2/s], uj са компоненти на скоростта [m/s], C e 
масов дял на жизнената болестотворна фракция [kg/kg]. Консуматорския член в дясната 
страна на уравнението е темпа на обеззаразяване базиран на кинетика от първи ред, с 
чиято помощ е изведена и формула (1). След пресмятане полето на жизнената 
болестотворна фракция се определя нейната стойност в изходящия вентилационен отвор 
на помещението, CUVon [kg/kg]. Индексът “on” служи да покаже, че стойността е получена при 
включена ултравиолетова радиация. Чрез симулация или чрез уравнение за масов баланс 
се пресмята стойността на болестотворната фракция в изходящия отвор CUVoff [kg/kg] при 
изключена ултравиолетова радиация. Отношението на двете фракции дефинира 
параметър, наречен остатъчен дял, frm[-]: 
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При изключено ултравиолетово поле масовият дял на фракцията микроорганизми в 
изхода (CUVoff) е препоръчително да се пресметне по интегрален баланс, защото е по-лесно 
и по-точно спрямо числения метод. Остатъчният дял frm е всъщност оцелялата фракция 
микроорганизми в изходящия вентилационен отвор и е мерило за способността на 
ултравиолетовата система да дезактивира микроорганизми пренасяни по въздушен път. 
Този параметър служи за количествена оценка на ефикасността на системата в различни 
условия на въздухоподаване. 

С научно-приложна цел в изследването е изведена зависимост за остатъчния дял във 
функция на константата на податливост в режим на перфектно смесване 5. В този режим 
дифузията е безкрайна и респективно полето на вещество хомогенно, което позволява 
зависимостта да се изведе от уравнение на масовия баланс. Тази зависимост е приложена 
като сравнение в графичните резултати за отделните изследвани режими. 

Математическият модел на течението и геометрията на симулираното помещение са 
представени в по-ранна публикация 6. За улеснение на читателя геометрията е 
репликирана на Фиг. 1. За неин модел служи реална климатична камера, използвана за 
набавяне на експерименталните резултати за оцелялата фракция микроорганизми frm 
(уравнение 4), с която са валидирани резултатите от численото решение. 

 

 

Фиг. 1 Геометрия и изчислителна мрежа на симулираното помещение 
 

Вентилационната система подсигурява 6-кратен въздухообмен, вентилаторът е 
моделиран в 7 режима на работа: изключен и работещ при 3 скорости и 2 посоки на 
въртене, което дефинира режимите в Таблица 1. 

 

 

Изходящ 

отвор 

Приточен 

отвор 

УВ лампа 

УВ лампа 
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Таблица 1 
Изследвани режими според работата на вентилатора 

Посока на 
въртене 

Няма Нагоре Надолу 

Скорост на 
въртене 

0 rpm 
Ниска  
61 rpm 

Средна  
107 rpm 

Висока 
176 rpm 

Ниска  
61 rpm 

Средна  
107 rpm 

Висока 
176 rpm 

Режим 1 2 3 4 5 6 7 

 
Микроорганизмите се подават като инертен примес през малък сферичен отвор в 

центъра на стаята на височина 1.5м над пода с минимална скорост. За пресмятане на 
масовия им дял по уравнение (3) са нужни данни за интензитета на ултравиолетово лъчение 
E [W/m2], който фигурира в консуматорския член. Тези данни са набавени експериментално 
от климатичната камера с помощта на сферичен сензор, след което са импортирани в 
софтуерния пакет Fluent. На Фиг. 2 интензитетът е представен в избрана хоризонтална 
равнина под тавана, където той е главно съсредоточен. 

 
Фиг. 2 Интензитет на ултравиолетовото поле E[W/m2] след импорт в Ansys Fluent, в сечение 

на височината на УВ лампите, z=2.45m 

 
За пресмятане на жизнеспособната фракция по уравнение 3 е потребно освен това да 

се познава константата на податливост z, която присъства в консуматорския член. Тъй като 
изследването цели универсалност на резултатите, в него е заложена не една, а диапазон от 
20 константи в границите от 1.10-4 до 1.102 [m2/J], който надхвърля многократно теоретично 
възможния. Тези константи не кореспондират непременно с конкретни микроорганизми, но 
позволяват сравнение с експериментални данни за произволен организъм чрез 
интерполация на числените резултати между две съседни константи на податливост. 
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Числени резултати 
За всеки изследван режим е пресметнато полето на неизотермичното течение и 

турбулентните характеристики. Впоследствие е симулиран преноса на инертен примес чрез 
уравнение (3) за всеки от моделираните микроорганизми (т.е. за всяка от 20 константи на 
податливост), което води до 20 допълнителни уравнения. При пресмятане на тези 
уравнения е деактивирана скаларната дифузия на входа на изчислителната област, за да се 
избегне изтичане на вещество чрез дифузия оттам, което би нарушило масовия баланс на 
веществото и би влязло в противоречие с условията на експеримента. По-долу е направен 
обзор на селекция от изследваните режими, които илюстрират влиянието на вентилатора и 
вентилацията върху обеззаразяващата способност на ултравиолетовата система. 

Режим 1. Калкулираният масов дял за режим 1 (неработещ вентилатор) е показан на 
Фиг. 3. Прави впечатление рязката разлика в стойността на болестотворната фракция 
между облъчената и необлъчената зона. Това като цяло не е желателно, защото 
разрушителния ефект на ултравиолетовото поле върху болестотворните микроорганизми не 
се чувства в обитаемата зона на помещението. Причината е ниската дифузия, 
предопределена от ниска турбулентност, която предотвратява ефективния пренос на 
микроорганизми от и към облъчената зона. Ниска турбулентност е налице, защото отсъстват 
зони с изявен градиент на средната скорост или големи срязващи напрежения, каквито се 
формират при лопатките на въртящ се вентилатор. Затова и тази конфигурация на 
въздухообмена в помещението се характеризира с ниска ефективност на обеззаразяване, 
както ще стане ясно от последващата дискусия. 

 

 

Фиг. 3 Масов дял на жизнеспособна болестотворна фракция CUVon с константа на 
податливост z=8 m2/J в режим на изключен вентилатор 

 
За определяне на ефективността е нужно да се калкулира остатъчния дял 

микроорганизми в смукателя по уравнение 4, който е представен във функция на 
константата на податливост на Фиг. 4. На същата графика резултатът е съпоставен с 
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теоретично изведения модел при случай на идеално смесване. Могат да се направят две 
констатации. Първо, в режим на неработещ вентилатор дялът жизнеспособни 
микроорганизми е по-висок спрямо този при идеално смесване, и второ, дори при висока 
податливост на радиация z не е възможно да се обеззаразят всички микроорганизми, т.е. 
остатъчния им дял остава ненулев. Както стана ясно, причината е ниската дифузия, която 
възпрепятства преноса на микроорганизми към и от облъчваната зона, където те се 
обеззаразяват. По тази причина в практиката се инсталират устройства за активно 
размесване на въздуха, по-конкретно вентилатори, и техния ефект е изследван в 
следващите симулирани режими. 

 

Фиг. 4 Остатъчен дял жизнеспособни микроорганизми в изхода на помещението във 
функция на микроорганизмената податливост на облъчване в режим без вентилатор 

 
Режим 2 (Висока възходяща скорост на въртене на вентилатора) В този режим 

работещият с висока скорост вентилатор генерира турбулентност, която размесва въздуха в 
помещението и повишава в порядък дифузията на микроорганизми. Масовият дял 
жизнеспособни микроорганизми е показан на Фиг. 5, откъдето е виден неговият силно 
понижен градиент спрямо режим 1 (Фиг. 3). Това позволява влиянието на ултравиолетовото 
поле в облъчената зона да се разпространи по-ефективно в цялото помещение, което води 
до понижена жизнеспособна фракция микроорганизми в него, а оттам и повишена 
ефективност на обеззаразяване (понижен остатъчен дял frm). 

Остатъчният дял frm е показан във функция на константата z на Фиг. 6, където е 
валидиран с експериментални данни снети за два микроорганизма. Прави впечатление от 
една страна по-ниския остатъчен дял спрямо режима без вентилатор, а от друга, че този 
дял клони към нула, когато податливостта нараства. Това е ключова разлика и 
демонстрация на превъзходството на тази конфигурация спрямо такава без вентилатор. 
Сравнението с експеримент показва известно надценяване на ефективността на 
обеззаразяване, което е следствие от надценена турбулентна интензивност, респ. 
размесване на въздуха от страна на realizable модификацията на турбулентния модел к-е в 
задачи с едновременно наличие на абсолютна и ротационна координатна система. 
Предсказаната в този режим ефективност е практически  идентична с тази при идеално 
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размесване на въздуха, поради което последната не е включена в графиката. Този резултат 
се наблюдава във всички режими на възходяща скорост на въртене на вентилатора. 

 

Фиг. 5 Жизнеспособна болестотворна фракция CUVon (константа на податливост z=8 m2/J) в 
режим на висока възходяща скорост на въртене на вентилатора 

 

Фиг. 6 Остатъчен дял жизнеспособни микроорганизми във функция на микроорганизмената 
податливост на облъчване в режим на висока възходяща скорост на въртене на 

вентилатора 
 

Режим 5 (Ниска низходяща скорост на въртене на вентилатора) За сравнение с 
предходните режими на Фиг. 7 са поместени данни за режим с низходяща скорост на 
въртене на вентилатора. Прави впечатление по-ниската обеззаразяваща способност спрямо 
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режим на идеално смесване, което предполага, че размесването на въздуха не е толкова 
добро, колкото в режимите с възходяща скорост на въртене. Това е породено от 
затрудненото нагнетяване на въздух в низходяща посока заради рестрикцията от страна на 
тавана, което генерира и по-ниска турбулентност. Числените резултати са по-близки до 
режим на идеално смесване отколкото предполагат експерименталните данни за 
микроорганизма B.atropheaus, което отново маркира надценяване на турбулентната 
дифузия и респ. смесване на въздуха от страна на използвания турбулентен модел. 

 

Фиг. 7 Остатъчен дял жизнеспособни микроорганизми във функция на микроорганизмената 
податливост на облъчване в режим на ниска низходяща скорост на въртене на вентилатора 

 
Заключение 
В изследването е предсказана ефективността на ултравиолетово обеззаразяване чрез 

пресмятане на остатъчния дял жизнеспособни микроорганизми с модел за непрекъсната 
среда във вентилирано помещение с неработещ и работещ в две посоки вентилатор. 
Направено е сравнение върху широк диапазон от константи на податливост към радиация, 
което показва превъзходство на режимите с възходяща скорост на въртене на вентилатора 
заради по-ефективното размесване на въздуха породено от безпрепятственото му 
нагнетяване в посока към тавана. Валидирането с експериментални данни показва 
надценяване на смесителната способност на вентилатора от страна на използвания 
турбулентен модел в задачи комбиниращи абсолютна и ротационна координатна система. 
При използване на алтернативен турбулентен модел приложеният числен метод може 
успешно да се използва при пресмятане на ефективността на обеззаразяване в произволна 
комбинация от ултравиолетови лампи и конфигурация на вентилационната система. 
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 Моделиране на ноздри върху лице на виртуален топлинен манекен  
 

Мартин Иванов, Сергей Мижорски  
 

В инженерната практика, оценката на топлинния комфорт на обитателите, както 
и анализите на качеството на въздуха в затворените помещения в реална или 
виртуална затворена среда, са често пъти извършвани чрез използването на реални или 
виртуални топлинни манекени. Реалните топлинни манекени могат да бъдат 
оборудвани с допълнителни устройства, които симулират човешки дейности като 
дишане, изпотяване, кихане, кашляне и др. Затова, разработването на допълнителни 
функции за виртуалните топлинни манекени се счита за важен аспект на 
представената инженерна област. Настоящата публикация разглежда виртуален модел 
на човешкото тяло, базиран на изчислителната динамика на флуидите, със симулирани 
стационарни фази на дишане, като в реалния дихателен цикъл при хората. Позицията и 
геометрията на симулираните ноздри са от особен интерес в представеното 
изследване. Резултатите относно симулираните въздушни течения при вдишване и 
издишване, показват добра корелация с реалните физически процеси. 

     
Ключови думи: изчислителна динамика на флуидите, затворена климатична среда, 

качество на въздуха в затворените помещения, топлинни манекени, експериментални 
изследвания, дихателен цикъл  

 

Nostrils modeling over a face of virtual thermal manikin    
 

Martin Ivanov, Sergey Mijorski   
 

In the engineering practice, the assessment of the occupants’ thermal comfort, as well as the 
analyses of indoor air quality in real or virtual enclosed environment, is widely performed by the 
use of real and virtual thermal manikins. The real thermal manikins can be equipped with additional 
devices that simulate human activities such as breathing, sweating, sneezing, coughing and 
others. That is why, the development of supplementary functionalities for the virtual thermal 
manikins is also considered as important aspect of this engineering area. So, the presented paper 
discuses CFD based model of human body, with simulated steady state breathing phases like in 
real human breathing cycle. The position and the geometry of the simulated nostrils are of special 
interest in the presented research. The results considering the simulated breathing flow show good 
correlation with the real physical processes.  

       
Key words: computational fluid mechanics, indoor environment, indoor air quality, thermal 

manikins, experimental studies, breathing cycle  
 

Въведение 
Топлинните манекени имат важна роля в инженерната практика, тъй като представляват 

точни модели на човешкото тяло и предоставят възможност за симулиране на различни 
нива на физическа активност, както и на някои човешки дейности като дишане, изпотяване, 
кихане, кашляне и др. [1,3,6]. Те се изключително сложни инструменти и се използват също 
така, и за изследване на конвективни течения в различни условия, без излишен риск при 
излагане на самите хора. Но все пак, експерименталните изследвания с реални топлинни 
манекени изискват високо квалифициран труд, сравнително трудни са за провеждане, 
свързани са с много разходи и отнемат време. Ето защо използването на виртуални 
топлинни манекени (ВТМ), особено на етап проектиране на околната среда и прогнозиране 
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на отделни параметри, се счита за целесъобразна алтернатива на реалните топлинни 
манекени [3,8]. 

За това, през последните години изследванията с ВТМ се развиват в насока прибавяне 
на допълнителни функционалности, включително и за симулиране на процесът на дишане 
при хората. Такава функционалност например, е частично представена в работата на 
Xiangdong [15]. Неговото проучването се отнася до моделиране на въздушните течения при 
различни позиции на краката на манекена, съответно при излагане на въздействието на 
различни външни условия. В това проучване, различните моделни настройки се 
визуализират чрез метод за проследяване на частиците в течението. Също така, 
експериментални данни са използвани за валидиране на получените модели на вдишвания 
въздух. 

Физиологично погледнато, основната функция на дихателната система при хората е да 
доставя кислород в човешкото тяло и да извежда генерираните отпадъчни газове навън. 
Самата функция се нарича „дишане“ и реално погледнато представлява движението на 
въздуха от и към белите дробове на човека [3,8]. Здравите възрастни индивиди обикновено 
вдишват и издишват от 10 до 15 пъти в минута, при ниско ниво на активност или по време на 
почивка. Също така около 0.6 литра въздух се обменят между белите дробове и околната 
среда, по време на нормален дихателен цикъл [3,8]. Сумарно, това съответства на 
вдишване и издишване на повече от 12900 литра въздух на ден. 

Но, вдишвания въздух в затворените помещения съдържа широко разнообразие от 
органични и неорганични съединения, голяма част от които обикновено се считат за 
замърсители. Тези замърсители биват емитирани от различни източници, като: строителни 
материали, мебелни и текстилни повърхности, телевизори и други битови електронни уреди, 
почистващи препарати, дейности като готвене отопление на твърди горива, тютюнопушене, 
както и от самите обитатели и техните домашни любимци [3,6]. Дългото излагане на тези 
замърсители и значителния обем на вдишван и издишван въздух,  представляват сериозен 
риск за здравето, комфорта и работоспособността на обитателите на затворените 
помещения. 

Допълнителни проучвания показват, че дишането като физиологичен процес все още се 
моделира рядко [1,3,10]. Особено рядко се моделират и самите въздушни течения при 
вдишване и издишване, като повечето усилия при създаването на ВТМи са насочени към 
развитието на топлинната им функционалност.  Налице е необходимост от провеждане на 
числено изследване на взаимодействието между въздушните течения, генерирани при 
вдишване и издишване, и конвективните течения от нагретите повърхности на манекена. От 
особен интерес за развитието на дишащата функционалност при ВТМи би било и 
реалистичното определяне на позицията и геометрията на симулираните ноздри. 

Цел на представеното изследване 
Целта на представеното изследване е да се моделира реалистична позиция и геометрия 

на изходи, симулиращи ноздри, върху лице на виртуален топлинен манекен, а също и да се 
анализира поведението на въздушните течения генерирани при процесът на дишане. За 
изпълнение на целта, са дефинирани следните задачи:       

1. Да се конструира опростен 3D модел на ноздра, с характерна за хората стандартна 
геометрия.  

2. Да се конструира опростен 3D модел на ВТМ с възможност за симулиране на 
различни стационарни фази от процесът на дишане при хората, а именно „вдишване“ и 
„издишване“.  

3. Да се изследват и сравнят теченията в дихателната зона на ВТМ при различните 
фази – на „вдишване“ и „издишване“.    
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Методи 
Използваните методи се базират на средствата на Изчислителната механика на 

флуидите (CFD). Проведени са две симулационни изследвания при стационарни условия. 
Те включват споменатите по-горе фази на дихателния цикъл при хората - вдишване и 
издишване. И в двата случая е използвана адаптирана от ENGYS® (www.engys.com) версия 
на изчислителния код за OpenFoam® (www.openfoam.com). Числения модел е създаден по 

метода с усреднени Рейнолдсови напрежения (RANS) в комбинация с k- турбулентен 
модел SST (Shear Stress Transport) [7, 12]. И при двете симулации е достигнат режим на 
стабилност на решенията, при предварително зададени 9000 итерации. След това са 
проведени допълнителни 1000 итерации, за осредняване и прецизиране на отклоненията в 
стойностите на симулираните полета на течението. Пресмятането и обвързването на 
уравненията за скорост и налягане е осъществено чрез алгоритъма „SIMPLE“. Подробна 
информация за алгоритъмa, както и коефициенти за релаксация на решението са 
представени в [8]. 

Геометричен модел и изчислителна мрежа 
Цялостен модел на женски манекен е преработен и адаптиран за целите на 

представеното изследване. Приблизителната площ на манекена е 1.8 m2, а височината му е 
1.65 m. Носната кухина е построена според изследването на Lin [4]. Както е показано на 

Фиг.1, отворът на назалната клапа е с площ 0.73 cm2. Наклонът на ноздрите () е 45 градуса, 

спрямо вертикалната ос на тялото на манекена, а наклонът на симулираните течения () е 
15 градуса спрямо нормалата на задната стена на симулираната назална клапа [9,10,11].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1 Геометричен модел на лицевата част на виртуален топлинен манекен   

 
Също така, за целите на изследването е построено правоъгълно помещение с размери 

4 х 4 метра и височина от 3 метра. Манекенът е поставен в центърът на стаята. В 
помещението е реализиран само един отвор на нивото на тавана, с площ от 0,08 m2, служещ 
за коригиране на масовия баланс в контролния обем на стаята. Тъй като целта на 
изследването е да се моделира процесът на дишане при хората в стационарни условия, в 
помещението не е реализирана никаква друга вентилационна система.    

Изчислителната област е дискретизирана с помощта на snappyHexMesh [12,13,14]. 
Изчислителната мрежа се състои от 1 140 000 контролни обема, базирани на клетки със 
различна форма (шестостени, многостенни, призми, клинове, тетраедри и други елементи), 
както е представена на Фиг. 2. За намаляване на изчислителното време, представената 
задача се разглежда като ососиметрична, и само половината от изчислителната област е 
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моделирана, както и половината от виртуалния топлинен манекен. Размерът на базовата 
клетка в изчислителната мрежа е 40 mm, но с цел да се симулират прецизно геометричните 
характеристики на носна кухина, размерът на клетките в тази област е намален до 0,625 mm. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 2 Изчислителна мрежа на представения числен модел  
           

Начални и гранични условия 
Количеството въздух, преминаващ през назалната клапа, е изчислен спрямо 

изследванията на Lin и Nigro [4,9]. Обемния дебит при вдишване и издишване е 
апроксимиран чрез формулата:  

Q = (ΔP.π.r4) / (8.η.L)          (1) 

Където: 
ΔP, е налягане в обхвата 40~80 Pa, а избраната стойност е 60 Pa; 
L, апроксимираната дължина на назалната клапа, 0.33 m; 
r, апроксимиран радиус на назалната клапа, 0.11 m; 
η20, кинематичен вискозитет при 20 oC, 1.51х10-5 m2/s, [2]; 
η36, кинематичен вискозитет при 36 oC, 1.66х10-5 m2/s, [2]. 
Също така, в изследването на Lin и Nigro [4,9] числото на Рейнолдс в зоната на 

назалната клапа е апроксимирано чрез следната формула: 

Re = 2.r.Q.ρ/η           (2) 

Турбулентните характеристики на течението в ноздрата са апроксимирани след 
изчисляване на обемния дебит и заместване в уравнение (2). По този начин е изчислена и 
стойността на турбулентния интензитет, а именно 6.8% за представения случай. Дебитите 
при вдишване и издишване са съответно 0.629 l/s и 0.691 l/s, като температурата на 
генерираната въздушна струя е 36 oC. Стените на помещението, както и на въздуха в него, 
са с фиксирана стойност 20 oC, а налягането в модела е 101325 Pa.   

Граничните условия върху повърхността на елементите на манекена са адаптирани от 
изследванията на Nilsson [10,11]. Коефициентите за пренос на топлина са фиксирани върху 
различните части на тялото и топлинния поток се изчислява като се има предвид общата 
повърхност на всеки елемент от манекена. Общо отделяната топлина е 110 W за цялата 



 
44  Научна конференция ЕМФ 2016 

 

повърхност на манекена. Подробна информация за коефициентите на всеки един елемент е 
публикувана в [8]. 

Числени резултати 
Резултатите от проведените числени изследвания са представени на фигури 3 и 4, 

посредством визуализирани скоростни полета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 3 Скоростни полета в анфас, при симулиране на вдишване и издишване  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4 Скоростни полета в профил, при симулиране на вдишване и издишване 
 
 
Резултатите показват ясно, че генерираното въздушно течение, при симулиране на 

дишане, оказва значително влияние върху конвективното течение и граничния слой около 
загрятото тяло на топлинния манекен. Това влияние е много по-малко по време на 
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вдишване, докато при издишване е значително по-голямо. Фигурите показват още и, че по 
време на вдишване ефекта върху свободното конвективно течение е локализиран в 
дихателната зона, и не причинява значителна промяна на скоростта на струята над главата 
на манекена. В обратния случай, при издишване, се наблюдава значително нарушаване на 
свободното конвективно течение около манекена. Това нарушаване променя и течението 
над главата на манекена, като  видимо води до намаляване на скоростта. 

Влиянието на въздушно течение при издишване, върху граничния слой около тялото на 
манекена, се подсилва от ефекта на увличане на допълнителен въздух в зоната на дишане. 
Този ефект се наблюдава в областта около главата на манекена и над рамото му. 
Визуализациите при издишване в профил, показват значително отклонение на струята в 
дихателната зона и съответното увличане на въздух от зоната под главата на манекена, в 
посока на издишания въздух. 

Като цяло, резултатите показват добра корелация с реалните физически явления и при 
двата симулирани случая - при вдишване и при издишване. В симулираните стационарни 
условия резултатите са стабилни и изчислителното време е значително по-малко, за 
разлика от симулации в нестационарен режим. Също така, граничните условия са по-
опростени, а резултатите показват по-индикативно въздействието на симулирания процес 
на дишане върху конвективното течение около тялото на манекена.  

Въпреки това, симулациите при стационарни условия могат да доведат до преизчисление 
на резултатните въздействия. Имплементирането на нестационарни условия ще илюстрира 
много по-точно динамиката на процесите, а също и турбулентното въздушно течение ще бъде 
по-добре предсказано в зоната на дишане на манекена. Също така, в стационарен режим, не 
могат да бъдат приложени по-сложни техники за моделиране като Large Eddies Simulation 
(LES) и Detached Eddies Simulation (DES). Тези техники биха позволили анализ на динамичния 
ефект от охлаждане на повърхността на отделните части на манекена. Затова, стационарните 
условия се считат за недостатък на представения модел.  

Заключение 
Проведено е симулационно изследване на фазите на вдишване и издишване, от 

дихателния цикъл при хората, при стационарни контролирани условия. Изследването е 
базирано на методите на изчислителната динамика на флуидите (CFD). Позицията и 
геометрията на симулираните ноздри са моделирани възможно най-реалистично.  

Резултатите показват добра корелация с реалните физични явления и при двата 
симулирани случая - при вдишване и при издишване. И в двата случая генерираното 
въздушно течение, при симулиране на дишане, оказва значително влияние върху 
конвективното течение и граничния слой около загрятото тяло на топлинния манекен. Това 
влияние е по-ясно изразено при симулиране на издишване.  

Установено е, че симулациите при стационарни условия могат да доведат до 
преизчисление на апроксимираното влияние. За това, имплементирането на нестационарни 
условия ще подобри значително работата на създадения модел, като ще даде възможност 
за много по-точно илюстриране на динамиката на процесите при симулиране на дишане с 
виртуален топлинен манекен.  

Постигнатите резултати в представеното изследване дават нов, ценен подход при 
интегрирането на различни техники, предназначени за развитие на допълнителни 
функционалности на виртуалните топлинни манекени.  

 
Представената работа е част от дейностите по проект към НИС на ТУ-София, 

финансиран по направление „Перспективни ръководители“, с Договор № 161ПР0004-02, 
на тема: „Интегриране на схемно решение на пневматична система, симулираща 
процеса на дишане при хората, във виртуален модел на дишащ манекен“. 
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Определяне местоположението на възникнал теч в продуктопровод 
 

Тодор Чакъров 
 

В работата се предлага методика за определяне на възникнал теч в продуктопровод 
– петролопровод, газопровод и др. Методиката е съставена на базата на определяне за-
губата от хидравлични съпротивления и измерване на началните и крайните за тръбния 
участък налягания и дебити. За целта е създаден алгоритъм и програми на Matlab 6.5, 
наречени  expire2 и  expire1. 

 

Ключови думи: теч, хидравлични съпротивления, продуктопровод, налягане, дебит 
 

Localizing leakage occurred in a product line 
 

Todor Chakarov 

 
    The work submits methodology for determining the leak occurred in the product line–oil 

pipeline, gas pipeline and others. The methodology has been compiled on the basis of 
determination the loss of hydraulic resistance and measuring the start and end of the tubular 
portion pressures and flow rates. For this purpose created algorithm and programs Matlab 6.5, 
called expire2 and expire1. 

 
      Key words: leak, hydraulic resistances, product line, pressure, flow rate 

 
Въведение 
При пренос на петрол, природен газ, вода или друг течен или газообразен продукт чрез 

тръбен транспорт на големи разстояния не са редки случаите за възникване теч на 
произволно разстояние по трасето. Причините може да са различни – най-често от 
амортизация или умишлено предизвикани (кражби). Такъв авариен теч е трудно откриваем, 
тъй-като обикновено липсва визуален контакт към тръбите. Обикновено са на дълбочина от 
порядъка на 1.5 m под повърхността на земята.  

В днешно време се използват различни системи и устройства, главно при 
водопроводите за откриване на скрити течове. Най-често се прилагат акустични и 
корелационни методи, които са сравнително скъпи и не много надеждни [1].  Най-
съвършените и скъпи са разрабо-тените от NASA георадарни системи (Conyers, 2004) [1, 2]. 

При сложни тръбни системи (с разклонения) е подходящ и надежден метода за 
използване на изкуствени невронни мрежи [3]. 

В настоящата работа се разглежда теч от магистрален прост (без разклонения) 
продуктопровод. Предлага се методика, изградена на чисто хидродинамични принципи и 
достъпни измерителни уреди. 

Определяне на местоположението на теча 
Разглежда се тръбен участък от продуктопровод, изобразен на фиг.1. 
Необходимо е да се познава геометрията : 
-  обща дължина на участъка  L ;  
-  диаметъра на тръбата d ;   

-  еквивалентната грапавост на стената  ; 
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-  котите zj (надморските височини) на възловите точки с номера от 1 до n;  
Трябва да са известни физическите характеристики на продукта, които зависят от 

температурата: 

-   плътност  n1, ; 

-   коефициент на кинематичен вискозитет, n1,  . 

 
Необходимо е да бъдат измерени дебитите  Q1, Qn  и наляганията  p1,  pn съответно в 

началото и края на участъка. 
От подходящ справочник следва да се отчетат коефициентите на местни хидравлични 

съпротивления j  за n1j  . 

Приема се, че в точка x, на разстояние ]m[Lx  има изтичане на дебит    

]s/m[QQQ 3
n1  . 

При течение на несвиваем флуид (вода, петрол и др.), чрез баланс (от уравнението на 

Бернули) на специфичните хидравлични енергии за сечение 1 и n  следва израз за xL  в 

първа итерация 
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където с  „1” и „n”  са индексирани величините съответно в сечения 1 и n; за загубата от 

линейно съпротивление се използва формулата на Дарси-Вайсбах. 
Последният член от числителя в тази първа итерация  




 
n1j

j

2
s

sI
2

c
p                                                       (2) 

изразява общите загуби от всички местни съпротивления от първия до последния 

участък. Тези загуби се пресмятат със средните скорост 
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Във втора итертация загубата от местни съпротивления  се пресмята поотделно за 
участъка до теча и след него 
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При течение на свиваем флуид, при изентропен процес и не много високи скорости, от 
баланса на специфичните енергии (по уравнението на Бернули за свиваем флуид [4]) за 

сечения 1 и n  е в сила  xL  за първа итерация 
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В горния израз са пренебрегнати масовите сили, а за загубата от местни съпротивления 
отново се използват изрази (2) и (3) съответно в първа и втора итерация (коригирани чрез 
разделяне на съответната плътност). 

Важен момент в тази методика е определяне на коефициентите на хидравлични 

съпротивления  и .  

За определяне на коефициентите на линейно съпротивление 1 и n е разработен 
алгоритъм, включващ правилно определяне на режима на течение – хидравлически гладък, 

грапав или преходен, в зависимост от съотношението на дебелината o  на вискозния 

подслой и еквивалентната грапавост   на тръбите. За всеки от режимите са въведени 
зависимости [5], които са изпробвани и сравнени с експериментални изследвания [6]. За 

коефициентите  са използвани данни от [5]. 
Независимо от това се извършва корекция на пресметнатите стойности на коефициенти-

те   чрез пресмятане на налягането rnp  и измерването му nnp при нормална работа на 

продуктопровода (без авариен теч). 
При напълно отворени регулиращи и затворни органи (шибъри, клапи и др.), като се 

пренебрегва загубата от останалите местни съпротивления се приема, че загубата е само от 

линейното съпротивление. При тази уговорка се въвежда корекционен множител kl , с който 

се умножават коефициентите 1 и n 
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Основание за пренебрегването на загубите от местни съпротивления при формирането 
на kl са проведени пробни пресмятания за различни случаи, при които е установена 

относителна грешка  %15.01.0100
p

p










. 

На базата на изложеното по-горе са съставени програми expire1 и expire2, на Matlab 6.5. 
Програмата expire1 е за свиваем флуид и не е изпробвана в реална ситуация.   
Програмата expire2 е за несвиваем флуид и е изпробвана за откриване на авариен теч в 

петролопровод. 
Определянето на разстоянието Lx до теча се определя в диалогов режим, в две 

итерации.  
Трябва да се подчертае, че методиката работи надеждно при наличие на точни 

измерителни прибори. Добре е манометрите да са с клас на точност 

%15.005.0k max  , а дебитомерите - %3.0k  . 

Тестови примери 
Като илюстрация на предложената методика се представя определяне на теч в участък 

от продуктопровод за дизелово гориво, чрез използване на програма expire2. Както вече е 
споменато, този тест е използван практически в реална ситуация. 
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>> expire2 
   
ВХОДНИ ДАННИ : 
 
L, km = 41.0 
d, mm = 250 
del,mm = 0.2 
ro1, kg/kubm = 845 
ron, kg/kubm = 843 
ni, (kwm/s)*1.0e+6 = 3.5 
dzet = 5.05 
H1, m = 633.5 
Hn, m = 521.0 
Q1, kubm/h = 216.0 
Qn, kubm/h = 210.0 
p1, Bar = 27.5 
pn, Bar = 14.5 
pnn, Bar = 14.05 
   
 
ПРЕСМЕТНАТИ ДАННИ : 
   
c1, m/s = 1.2223 
cn, m/s = 1.1884 
cs, m/s = 1.2053 
land1 = 0.0219 
landn = 0.0220 
Пресметнато  pnnr, Bar = 14.1104 
Измерено pnn, Bar = 14.0500 
kl =1 
land1 = 0.0219 
landn = 0.0220 
 
Първа итерация -  Lx, km = 30.8453 
 
Пауза. Натисни произволен клавиш! 
   
Втора итерация 
   
dzet1 = 3.55 
dzet2 = 1.5 
   
Втора итерация  - Lx, km = 30.8326 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> expire1 
   
ВХОДНИ ДАННИ : 
 
L, km = 60.0 
d, mm = 450 
del,mm = 0.2 
k =1.4 
ro1, kg/kubm = 1.2 
ron, kg/kubm = 1.15 
ni, (kwm/s)*1.0e+6 = 16 
dzet = 9.5 
H1, m = 300.0 
Hn, m = 500.0 
Q1, kubm/h = 20000 
Qn, kubm/h = 17000 
p1, Bar = 30.0 
pn, Bar = 20.0 
pnn, Bar = 19.5 
   
ПРЕСМЕТНАТИ ДАННИ : 
   
c1, m/s = 34.9311 
cn, m/s = 29.6915 
cs, m/s = 32.3113 
land1 = 0.0116 
landn = 0.0119 
Пресметнато  pnnr, Bar = 18.8247 
Измерено pnn, Bar = 19.5000 
kl =1.0359 
land1 = 0.0120 
landn =  0.0123 
   
Първа итерация -  Lx, km =  8.0337 
 
Пауза. Натисни произволен клавиш! 
   
Втора итерация 
   
dzet1 = 2.5 
dzet2 = 7 
   
Втора итерация  - Lx, km = 8.2184 



 

Хидроаеродинамика, хидро- и пневмотехника   51 
 

 
 

Заключение 
Представените методика и съставените програми работят надеждно. Показаният тестов 

пример, практически използван за откриване на теч в продуктопровод за дизелово гориво, 
чрез програма expire2, е илюстрация за това. Втория тестов пример, за аварийно изтичане 
на въздух, е само числен пример за използване на програмата expire1. 
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CFD моделиране на движението на едри частици в газов поток по дъното на 
хоризонтална тръба: скорост на увличане и скорост на откъсване 

 
Иван Дуков 

 
В предлаганата работа се разглежда приложението на изчислителната механика на 

флуидите (CFD) за изследване на движението на едри частица по дъното на 
хоризонтална тръба. CFD се прилага за моделиране на течението около частиците и за 
изчисляване на аеродинамичните сили. Установено е, че скоростта на увличане в 
движение достига гранична стойност, която не зависи от броя на частиците. Изложен е 
един прост модел за определяне на скоростта на газа, при която частиците се 
откъсват от дъното на хоризонтална тръба и преминават в суспензия. И двете 
скорости имат важно значения при пневмотранспорт в суспендирано състояние.  

 
Ключови думи: пневмотранспорт, CFD, скорост на увличане, скорост на откъсване 

 
CFD simulation of coarse particles motion in gas flow at bottom surface of the 

pipe: incipient motion velocity and pickup velocity 
 

Ivan Dukov 
 

This study presents application of CFD to investigate coarse particles motion at horizontal pipe 
bottom surface. CFD is used to simulate the flow around particles and to compute aerodynamic 
forces. It is shown that gas velocity for incipient motion of particles has limit regardless of the 
number of particles. A simple model is developed to predict velocity required to suspend solid 
particles in horizontal pipe (pickup velocity). Both velocities have great significance for the 
horizontal dilute pneumatic conveying.  

 
Key words: pneumatic conveying, CFD, insipient particle motion, pickup velocity 
 

Въведение 
Системите за пневмотранспорт намират широко приложение в различни области на 

индустрията и често те са единствено възможния начин за транспорт на насипни материали. 
Пневмотранспортът в суспендирано състояние е най-сигурния и безопасен в екологично 
отношение и най-гъвкав при експлоатация метод. От друга страна, при неправилна употреба 
методът е енергоемък и може да доведе до разрушаване на транспортирания материал и 
ерозия на тръбопровода. За да се използват пълноценно предимствата, елиминирайки 
посочените недостатъци, при проектирането на подобни системи трябва да се взимат под 
внимание процесите и механизмите на теченията газ-частици. Очевидно, най-значимият 
параметър за проектанта е минималната скорост на газа, необходима за транспортиране на 
частиците в суспендирано състояние. При тази скорост се реализира максимална енергийна 
ефективност, най-малко износване на тръбата и  най-малка деградация на материала.  

Режимите на разглежданото двуфазно течение са свързани със скоростта на носещата 
фаза. Дефинирани и изследвани са различни гранични стойности на газа при течение в 
хоризонтална тръба, например в [1], [2] и [3]. Предложените там дефиниции не 
характеризират достатъчно еднозначно възможните режими на течение и в някои случаи са 
неясни и объркващи за инженерите от практиката. В това изследване се въвеждат и 
дефинират следните се три гранични стойности на скоростта на газа. Първата гранична 
стойност е минималната скорост на газа, при която неподвижно лежащите частици се 
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увлича в движение по повърхността на тръбата. Тази скорост на флуидния поток ще се 
нарича скорост на увличане (incipient motion velocity). Следващата гранична стойност е 
минималната скорост на флуидния поток, при която частиците започват да се откъсват от 
дъното и преминават в суспендирано състояние – скорост на откъсване (pickup velocity). 
Третата гранична стойност е тази минимална скорост на газа, при която частиците, веднъж 
увлечени в течението, остават в суспендирано състояние и не изпадат на дъното на тръбата 
– скорост на салтация (saltation velocity), наричана понякога още и критична скорост. 
Скоростта на откъсване и скоростта на салтация в общия случай имат различни стойности, 
защото механизмите на откъсване и салтация се различават по началното състояние на 
частиците. В първия случай първоначално те лежат на дъното на тръбата, а във втория 
първоначално те са суспендирани. В цитираните изследвания, съгласно приетите там 
дефиниции е показано, че скоростта на откъсване е значително по-голяма от скоростта на 
салтация.   

Наличието на различни гранични скорости поставя основния въпрос – как да се 
определи минималната скорост на газа. В системите за пневмотранспорт в суспендирано 
състояние е необходимо да се използва скорост на газа по-голяма от скоростта на салтация. 
Същевременно, ако настъпи натрупване на материал по дъното на тръбата, например 
вследствие на внезапно изключване на системата, скоростта на газа трябва да се повиши 
до скоростта на откъсване, за да се възстанови нормалния режим на пневмотранспорт. Това 
налага въздухонагнетателя да се подбира с достатъчен за целта капацитет.     

Съществуват голям брой изследвания посветени на граничните стойности на скоростта 
на газа при различни параметри на твърдата фаза и тръбопровода. Повечето от тях се 
основават на обширни експериментални изследвания, анализ на резултатите и получаване 
на емпирични зависимости. Типична и ценна работа в това направление е на Rabinovich  и 
Kalman [3], посветена на режима около скоростта на увличане. Hubert и Kalman [1] измерват 
и сравняват скоростите на откъсване и салтация. Освен експериментални корелации са 
известни още полуемпирични и теоретични модели за определяне на характерните скорости 
– например [4]. Всички те се основават на баланса на силите действащи върху една 
частица. За определяне на съпротивителната сила при обтичане на частицата се използват 
известните изрази за съпротивление на обтечена сфера в неограничено пространство 
коригирани така, че да се отчете влиянието на стената и формата на частиците. Подемната 
сила се определя като се правят редица опростяващи допускания. Най-популярна тук е 
формулата на Сафман, но са известни и някои емпирични зависимости. 

Изчислителната механика на флуидите (CFD) разкрива ново направление за численото 
моделиране при разглеждания случай. Тя дава възможност да се решат уравненията на 
Навие-Стокс без допълнителни опростявания, да се определят нормалните и 
тангенциалните напрежения по повърхността на обтечената частица и да се изчисли общата 
аеродинамична сила. Както е добре известно, при обтичане на сфера в неограничено 
пространство възниква само съпротивителна (движеща) сила. Ако сферата лежи или е 
близо до тръбната стена това не е така. На фиг. 1 е показано разпределението на 
налягането около една сферична частица, получено чрез CFD моделиране. Ясно се вижда 
понижаването на налягането над частицата, което е основната причина за възникване на 
подемната сила. В предишна работа на автора [5] се използва този подход за изследване на 
движението на единична частица по дъното на хоризонтален тръбопровод. Предлаганата 
работа е едно логично продължение на цитираната, като анализът вече се разпростира 
върху група от частици и се определят числено скоростта на увличане и скоростта на 
откъсване. При численото моделиране е използван ANSYS Fluent, но с успех могат да се 
използват и другите популярни софтуерни продукти. 
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Движение на единична частица и скорост на увличане 
В [5] подробно е обоснован математическият модел описващ движението на единична 

частица по дъното на хоризонтална тръба. Накратко, той се състои в следното: 

 Частицата се замества с еквивалентна по 
обем сфера. Размерът на частицата е многократно 
по-голям от мащаба на най-малките вихри и тя не 
се увлича от турбулентните пулсации. 

 Реалните едри частици не са с правилна 
сферична форма и еквивалентната сфера която ги 
замества се движи само чрез плъзгане. 

 Пренебрегват се редица сили: сила от 
хидростатично налягане, сила на Магнус, сила от 
присъединена маса и др. 

На фиг. 1 са показани действащите сили и 
съответните им посоки. Това са: съпротивителна 

сила 
DF , която в случая е по-нагледно да се нарича 

движеща сила, подемна сила 
LF , гравитационна 

сила gF , сила на триене 
fF  и нормалната реакция 

на опората 
NF . Скоростта на частицата е .pv  С gv  е 

означена средната скорост на газовия поток. Локалната скорост на газа е променлива по 
височина на течението. 

 Подемната и движещата сила се определят чрез CFD моделиране на течението. 
Нормалната реакция се изчислява по: 

 .N g LF F F   (1) 

 Силата на триене при плъзгане се определя по общоприетия израз: 

 ,f NF F   (2) 

където µ е коефициента на триене при плъзгане. Той се приема равен на коефициента на 
триене при покой. Последният може да се определи опитно и е приблизително равен на 
тангенса на ъгъла на наклон на повърхността, при който частицата поставена върху нея 
започва да се плъзга. 

 При малки скорости gv  на газовата фаза частицата е неподвижна, защото силата на 

триене е по-голяма от движещата сила - .f DF F  С увеличаване на скоростта на газа 

движещата сила нараства, а силата на триене намалява поради нарастване на подемната 

сила. При достигане на една определена скорост im
v  двете сили се изравняват. Тази 

скорост се приема за скорост на увличане. При по-големи скорости на потока частицата се 

ускорява до достигане на една постоянна скорост .pv  Уравнението за установеното 

движение на частицата изразява равенството на движещата сила и силата на триене:  

 .f DF F  (3) 

Численото моделиране се илюстрира с един конкретен пример, чиито физически 
параметри се определят от наличната лабораторна уредба за изследване на 
пневмотранспорта на гранулирани материали. Частиците са от полипропилен с плътност 

3900 kg mp   и еквивалентен диаметър 3.5 mm.pd   Тръбопроводът е от PVC и стъклени 

тръби с вътрешен диаметър 45 mm, при което течението е в условията на хидравлически 

гладки тръби. Опитно измерения коефициент на триене е 0.3   Изчислителният участък 

е с дължина 1200 mm, като частицата е разположена на разстояние 1000 mm от входа. 

Фиг. 1 Сили и налягане върху частица 
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Основните етапи и особености на CFD моделирането описани в  [5] са: 

 Изчислителната мрежа е неструктурирана и съставена от общо 417 500 елемента, 
като е постигната независимост на решението от мрежата. В разглеждания случай 
стандартните полуемпирични пристенни функции не са подходящи за моделиране на 
течението в тази област. Изчислителната мрежа до стената е сгъстена, като е генериран 
допълнителен слой от 10 призматични елемента и така е обхванат с достатъчен брой 

елементи и вискозния подслой. Безразмерното разстояние p
y 

 до средата на елемента 

граничещ със стената е 0.4 1.3,py     което е в границите на препоръчваното. 

 Използван е RNG k   турбулентен модел. Сходимостта е сравнително бърза и за 

един режим са достатъчни 300 итерации, което на използвания компютър с четириядрен 
процесор на 3.3 GHz и паралелна организация на изчисленията отнема до 10 min. 

 При скорости на газа по-малки от скоростта на увличане im
v  частицата е неподвижна 

и CFD моделирането не предполага никакви особености. Правят се няколко последователни 

симулации с различна скорост на газа ,gv  докато се получи равенство на силата на триене и 

движещата сила, т. е. изпълнение на условието (3) - .f DF F  Съответната стойност на 

скоростта се приема за скорост на увличане. При по-внимателен анализ на получаваните 
резултати са достатъчни 3 до 5 симулации. 

 При скорости на газа по-големи от скоростта на увличане, ,
g im

v v  частицата се 

плъзга със скорост pv  по дъното на тръбата. Особеността тук е, че трябва да се моделира 

обтичането на подвижно тяло. За целта течението се разглежда в подвижна координатна 
система, движеща се транслационно със скоростта на частицата, а тръбата се моделира 
като подвижна стена, движеща се със скоростта на частицата, но в обратна посока. При 

фиксирана скорост на газа gv  се правят няколко симулации с различни скорости на 

частицата ,pv  докато се постигне задоволително изпълнение на условието (3).  

На фиг. 2 са показани скоростта на 

частицата ,pv  подемната сила 
LF  и 

нормалната реакция на тръбната стена 
NF  

при изменение на скоростта на газа gv  от 0 

до 40 m/s. За скоростта на увличане е 

получено 4 m s.imv   След това скоростта 

на частицата нараства практически 
линейно с увеличаването на скоростта на 
газовия поток. В [3] са приведени 
експериментално получени данни за 
скоростта на увличане на различни 
частици. За пластмасови гранули с размер 

3.7 mm и плътност 3905 kg m  е дадена 

скорост на увличане 3.92 m s,  която е 

много близка до получената тук стойност. 
  

Фиг. 2 Сили и скорост на единична частица 



 
56  Научна конференция ЕМФ 2016 

 

Движение на група частици и скорост на увличане 
За опростяване на разглеждането е прието, че частиците се движат плътно допрени 

една до друга и подредени в една линия, успоредна на оста на тръбата. CFD дава 
възможност да се определят аеродинамичните сили върху всяка една от частиците. За 
движението им по дъното на тръбата също са валидни изразите (1), (2) и (3), но в тях трябва 

да се заместват сумите от едноименните сили за всички частици в групата - 
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  където n е броя на частиците. 

 

 
Фиг. 3 Обтичане на група частици 

 
Като пример, на фиг. 3 за група от шест 

частици е показано разпределението на 
статичното налягане в едно вертикално, 
диаметрално разположено сечение и по 
повърхността на една от частиците (№3). 

Скоростта на газа е 50 m s,
g

v   при което 

шестте частиците достигат в установен режим 

скорост 35.2 m s.
p

v   

Определена е скоростта на увличане 
imv  за 

групи с различен брой n на частиците. 

Резултатът е показан на фиг. 4. Вижда се, че 
imv  

нараства и достига максимална стойност при 
група от 6 частици, като повече не зависи от 
техния брой. Скоростта на увличане при голяма 
група от частици ( 6n  ) е двойно по-голяма от 

тази за единична частица и тъй като в реалните 
течения броят на пренасяните частици е голям, 
то именно тази стойност трябва да бъде приета 
за скорост на увличане в конкретния случай.  

За скорости на газа 20 m sgv   и 30 m s  са изчислени скоростите на движение на групи 

от 1, 2, 3, 4, 5 и 6 частици. Резултатите са показани на фиг. 5. С увеличаване на броя на 
частиците в групата скоростта на плъзгане по дъното на тръбата намалява, като  достига 
една постоянна крайна стойност отново при 6.n   Резултатите по фиг. 4 и 5 дават 

основание да се приеме, че при моделиране на движението е целесъобразно това да се 
прави за група от 6 частици. 

Фиг. 4 Скорост на увличане за различен 

брой частици 
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              Фиг. 5 Скорост на плъзгане                                Фиг. 6 Аеродинамични сили  
 
Скорост на откъсване 
Единична частици би се откъснала от дъното на тръбата, ако подемната сила върху нея 

надвиши силата на теглото й. За определеност може да се приеме, че скоростта на 
откъсване е тази скорост на газа, при която подемната сила се изравнява по големина със 

силата на теглото - L gF F  или, което е същото, нормалната реакция стане нула - 0.NF   На 

фиг. 2 са показани подемната сила 
LF  и нормалната реакция 

NF  при различни скорости на 

газа. С увеличаване на скоростта на газа gv  в началото подемната сила нараства, като 

достига максимална стойност при скорост 10 m s,
g

v   а след това намалява. При високи 

скорости, в случая 32 m s,
g

v   подемната сила става дори отрицателна, т. е. частицата се 

притиска допълнително към дъното. Най-малката стойност на нормалната реакция е 

чувствително по-голяма от нула - 
5

min 16.2 10 N,NF    и е съизмерима със силата на теглото

519.8 10 N.gF    Направени са числени симулации и за плътности на частицата 200p   и 

350 kg m ,p   които показват качествено същите резултати. Изводът е, че при 

направените допускания при никаква скорост на газа единична частица не може да 
се откъсне при движението си по дъното на гладък тръбопровод. 

На фиг. 6 са показани изчислените стойности на аеродинамичните сили (подемна 
LF  и 

движеща 
DF ) върху всяка една от шестте частици в групата при скорост на газа 50 m s.

g
v   

При изчисляване на аеродинамичните сили са взети под внимание както силите от налягане 
(нормалните напрежения), така и силите дължащи се на тангенциалните напрежения (сили 
от триене). Съотношението между двете компоненти на силите е различно и зависи от 

местоположението на частицата, определено от поредния й номер pz . Подемната сила е 

най-голяма върху първата частица от веригата и тя е тази, която би могла да се откъсне от 
дъното на тръбата. Разглеждат се силите действащи върху първата частица – фиг. 3. Освен 
въведените до тук сили, трябва да се включат още силата N с която въздействат върху нея 
останалите частици от групата и момента M на триене при търкаляне между разглежданата 
частица и съседната. Силата N се определя по очевидния израз, следващ от условието за 
равновесие на силите в хоризонтално направление: 
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 1 1.D f
N F F   (4) 

Триещият момент М при търкаляне е: 

 ,M fN  (5) 

където f е коефициента на триене при търкаляне, който има размерност на дължина. 
При сухо триене, каквото е в разглеждания случай, той се изменя в границите 

0.005 0.01cm.f    Точното му определяне е сравнително трудна задача, затова тук ще се 

използва една средна стойност. Условието за равновесие на моментите е: 

 ,
L g

F r F r fN   (6) 

където 2r d  е радиуса на сферичната частица. За да се откъсне частицата е 

необходимо момента създаван от подемната сила да уравновеси момента от теглото и 
триещия момент: 

 1 .L g

f
F F N

r
   (7) 

При радиус на частицата 1.75 mmr   се получава: 

 
0.005 0.01

0.03 0.06.
0.175

f

r


    (6) 

Изчисленията показаха, че компонентата на вертикалната сила свързана с триещия 
момент, дори при максималния коефициент на триене, е само няколко процента от силата 
на теглото. Във всички изчисления по-нататък е възприета една средна стойност 

0.045.f r   
 

 
      Фиг. 7 Скорост и сили върху частица №1            Фиг. 8 Скорост на откъсване – модел 2  

 
Направени са симулации на движението, като скоростта на газа е изменяна от 20 до 

70 m s. На фиг. 7 са показани резултатите за скоростта на частиците ,pv  подемната сила 

1LF  и насочената вертикално надолу сила .down g

f
F F N

r
   С увеличаване на скоростта на 

газа и двете сили (
1LF  и 

downF ) нарастват, но с различна скорост - 
downF  расте значително по-

бавно и е почти равна на силата на теглото. За конкретния случай скоростта на увличане се 

получава 68 m s.
pup

v   Това е една много висока скорост, която надхвърля значително 
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използваните скорости в системите за пневмотранспорт. Заключението е, че при 
направените допускания и параметри, характерни за типичните 
пневмотранспортни системи, частиците, веднъж увлечени в  движение по дъното 
на хоризонтален тръбопровод, не могат да се откъснат и суспендират. За да се 
увеличи подемната сила и да се реализира откъсване е нужно при същата скорост на газа 
да се намали скоростта на движение на частиците, при което относителната скорост на 
обтичане на частиците нараства. 

Може да се предложи втори модел за откъсване на частиците. В началния момент те 
лежат в неподвижен слой на дъното на тръбата и следователно частиците се откъсват 
от състояние на покой. Това се потвърждава и от визуализацията на течението с 
високоскоростна камера показано в [3]. В този случай подемната сила е значително по-
голяма. Отново се моделира обтичането на няколко частици, но те вече се третират като 

неподвижни. При неподвижна частица силата от триене при плъзгане е 1 0fF   и нормалната 

реакция N необходима за изчисляване на триещия момент е равна на движещата сила - 

.DN F  Числените симулации показаха, че отново при брой на частиците 6,n   

аеродинамичните сили върху първата от тях достигат граничните си стойности и повече не 

се изменят. На фиг. 8. са показани подемната сила 
1LF  и силата 

downF  като функция на 

скоростта на газа .gv  При скорост на газа 14.1m s  двете сили се изравняват и тази стойност 

се приема за скорост на откъсване - 14.1m s.
pup

v   За подобни частици в тръбопровод с 

диаметър 52 mm в [3] е дадена експериментално определена стойност 12 m s.
pup

v      

Заключение 
Резултатите от представеното изследване показват, че CFD може да се използва 

успешно при моделиране на движението на едри частици по дъното на хоризонтална тръба, 
за числено определяне на важни гранични стойности на скоростта на газа – скорост на 
увличане и скорост на откъсване. Въпросът е от съществено значение при проектирането на 
енергийно ефективни системи за пневмотранспорт в суспендирано състояние. С някои 
допълнения по отношение на действащите сили, същият подход може да се използва и при 
течна носеща фаза, т. е. и за системите за хидротранспорт. 
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Determination of the particle shape factor using Cauchy’s theorem and image 
analysis 

 
Ivan Dukov, Diana Taneva 

 
The basis of this study for determination of particle shape factor is Cauchy's theorem. A large 

number of particles are photographed with digital camera on a flat surface and in ethanol-water 
mixture. By the means of experimental measurements and image analysis of different images, 
which are obtained through these two ways of photographing, are calculated two values of particle 
shape factor. The main aim is to achievement a random orientation of the particles and this is 
implemented through the photographing of the particles in ethanol-water mixture. 

 
Key words: particle shape factor, Cauchy’s theorem, digital camera, image analysis 

 

Определяне на коефициента на формата чрез теоремата на Коши 
и анализ на изображения 

 
Иван Дуков, Диана Танева 

 
В основата на тази публикация за определяне на коефициента на формата е 

теоремата на Коши. Голям брой едри частици се заснемат с дигитална фотокамера 
върху равна повърхност и в смес от етанол-вода. Чрез средствата на експериментални 
измервания и анализ на различни изображения, които се получават чрез двата начина на 
фотографиране, се пресмятат две стойности за коефициента на формата. Основната 
цел е постигането на случайна ориентация на частиците и това се осъществява чрез 
фотографиране в смес от етанол-вода. 

 
Ключови думи: коефициент на формата, теорема на Коши, дигитална фотокамера, 

анализ на изображение 
 

Introduction 
Particulate materials are widely used in many industries. The determination of particle shape is 

accepted as very important when Computational Fluid Dynamics (CFD) tools are used in industrial 
sector for the simulation and prediction of particle behavior in fluid flows. The particle shape has a 
significant effect on the modeling of solid phase by the means of the Euler-Lagrange method, 
which is implemented into the commercial code ANSYS Fluent as a Discrete Phase Model (DPM). 
The drag laws in DPM are spherical and non-spherical [3]. The real particles are non-spherical and 
for this the shape factor is needed to calculate the drag coefficient. A number of definitions through 
the years of the shape factor have been proposed in the literature. Typically particle shape is 
quantified using how close is the particle geometry or 2D projection to a perfect sphere or circle 
respectively. Wadell (1932) defined the shape factor as the ratio of the surface area of a sphere 

with the same volume as the particle spS  to the actual surface area of the particle :pS  

,                                                                 (1)
sp

p

S

S
   

It should be noted that this equation is used to the determination of the drag coefficient in 
Fluent. 
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Also in 1935 Wadell used the term “degree of circularity” as the ratio of the perimeter of a circle 

of the same area as the particle to the actual particle perimeter. The shape of particle can also be 

quantified by the relations between the lengths of the three orthogonal long, intermediate and short 
axes of the particle (Folk, 1974; Bates and Jackson, 1980) [10]. 

Many techniques have been used to obtain the particle shape factor: Fourier analysis, fractal 
dimension, tomography, laser scanning and digital image analysis. In the recent years due to the 
advent of digital cameras and commercial software packages for image analysis, we can more 
easily to calculate the shape factor through 2D captured images of the particles. Using the digital 
image analysis the total number of particles and geometry of two dimensional projections of their 
form were obtained from the authors [6] [7].The advantages of this method are more, but an 
important disadvantage is error due to the overlapping or hiding of the particles during the capture 
process. Also imagе analysis is limited for the direct determination of particle shape factor because 
used two dimensional projections of the three dimensional particles. The first aim of this paper is 
the showing of a relationship between the two-dimensional measure of particle geometry using an 
image analysis software named ImageJ and the three-dimensional determination of shape factor 
as defined by Waddell (1932). The second and main aim is detection of way of photographing, in 
which the condition of Cauchy's theorem of randomly oriented convex particles is performed.  

Determination of the shape parameters  
Image analysis does not measure directly the parameters of the shape factor from equation 

(1). For this purpose the surface area of a sphere with the same volume as the particle spS  was 

obtained experimentally as follows below. The overall mass of the 400 non-spherical polypropylene 

particles 11.852 gM   and density of the particle 
30.876 g/cmp   were measured by precision 

laboratory scale and picnometer. Then the average mass 0.0218 gpm   and the average volume

3/ 0.0248 mp p pV m    of a particle were obtained. From other equation for the volume of a 

sphere  was calculated the diameter of a sphere with the same volume as particle 3.6 mm.pd 

Finally the surface area of a sphere 
240.6 mmspS   was determined. In order that to calculate the 

actual surface area of the particle pS  is adopted Cauchy’s theorem [9]. Cauchy’s theorem says, 

that the average projected area pA  of randomly oriented convex particles is just one quarter of the 

average surface area of these particles: 

.                                                                (2)
4

p

p

S
A   

The applications of the theorem are various: in astrophysics, military and computer graphics [1] 
[4] [11]. But in many cases it is a starting point for determining the 3D shape of the particles using 
their projected areas. Houston 1957 and Nussinovitch 2010 were used theorem as a step in 
estimating the sphericity of fruits and of polymer beads in gels [5] [8]. 

In this study by means of image analysis is possible to determine the 2D parameters of the 
particles including average projected area of these particles and distances or angles of user 
defined objects [2]. After the determination of average projected and actual surface area of the 
particle it will be possible to calculate the particle shape factor. 

Photographing of the particles on a flat surface 
In order to be performed the Cauchy’s theorem (2), randomly oriented particles are needed. In 

this first method that condition has not been satisfied due to the fact that particles are placed on a 
flat surface and this eliminates the possibility to be processed incorrectly during the image 
analysis. The 400 polypropylene particles were placed on a dark background without touching or 
overlapping each other. A scale was placed at the right of the dark background to obtain 
dimensions in mm and this was used during image analysis process. A high quality image of the 
particles is needed before any image processing can be performed. The image was captured from 
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the top view of the particles with a digital camera with an effective resolution 18 MP. Also during 
the capture process a top light was applied. The output of camera is a JPEG image with 
4272x2848 pixels, 24-bits of RGB color. The aim of the image analysis is determination of average 

projected area of particles pA  and first step is the conversion of pixel values into mm using a scale 

factor. The calibration of the scale factor was done with scale placed on image as shown in Fig. 1. 
Then unnecessary parts of the image were cut and original image was converted into binary. The 
binary image has only black or white pixels to clearly identify particles from their background. After 
that the tool Threshold B&W was used and the particles were displayed in black and background in 

white as shown in Fig. 2. The value of the average projected area was measured 12.03 mm2. The 
output image of the ImageJ is shown in Fig. 3. 

Using equation (2) actual surface area of the particle 
248.12 mmpS   was obtained. Then 

shape factor defined by Waddell (1) was calculated 0.84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photographing of the particles in ethanol-water mixture 
When the first way is used the force of the gravity of a particle affects its stability. The convex 

particles are in stable equilibrium, when they have minimum potential energy. Then stable 
equilibrium of particles placed on a flat surface is achieved, when the center of gravity of a body is 
below the point of suspension or support. As a result the requirement of Cauchy’s theorem, about 
random orientation, isn't satisfied. In order that to avoid this disadvantage in second method during 
the capture process the particles are situated in ethanol-water mixture with the same density as the 
particle, instead on a flat surface. If the particle has the same density as the fluid, then its 
buoyancy equals its weight. The particles will remain submerged in fluid and they will neither sink 
nor float. By this way we achieved completely random position of the all of them. The ethanol-water 

mixture has a density in the range 0.789÷0.998 g/cm3 and from 65% ethanol, 35% water, the 

density of fluid was achieved 0.877 g/cm3. Also the ethanol-glycerin mixture includes particle 

density p  in the range 0.789÷1.26 g/cm3  

The general experimental arrangement of method is shown in Fig. 4. The 207 polypropylene 
particles were placed in a rectangular transparent container filled with ethanol-water mixture with 
the same density as the solid phase. A scale and black background were placed behind the 
transparent container. The main light was scattered light from the room, because back and top 
lights were caused shadows on the captured image. 

 

Fig. 1 Image of the particles Fig.3 Output of the ImageJ  Fig. 2 Binary image 

Fig. 4 Experimental arrangement 
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The output of the camera is shown in Fig. 5. The same steps of the image analysis were 
repeated as in first method. The unnecessary parts and overlapping particles were cut of the image 
and output of the ImageJ is shown in Fig. 6. The value of average projected area was measured 

13.12 mm2 and using Cauchy’s theorem actual surface area of the particle was obtained 
252.49 mm .pS   Then shape factor was obtained 0.77. 

 
 

 

 

 

 

Conclusion  
This study has been presented particle shape factor determination of the large convex 

particles by means of the experimental measurements, Cauchy’s theorem and software ImageJ for 
image analysis. The first way of the photographing of the particles includes main steps of the 
image analysis for determination of the particle shape factor. In regard to accuracy in the 
implementation of Cauchy’s theorem, the second way was developed. The difference is about 10% 
between the obtained results, regarding shape factor and it is considered that the second way is 
more accurate. By this study, image analysis is considered to be a significant technological 
advancement towards particle shape determination with images obtained from digital cameras and 
processed with commercial software ImageJ. 
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Numerical and experimental determination of the pressure drop in dilute phase 

pneumatic conveying 
 

Diana Taneva 
 

This study presents application of CFD tools and commercial software ANSYS Fluent for 
modeling of the pressure drop for gas and gas-solid flow in dilute phase pneumatic conveying 
system. Numerical results are compared with the data from experimental obtained measurements 
for the real system. The pressure drop increases with the increasing velocity of the gas phase and 
with increasing of the solid mass flow rate. 

 
Key words: dilute phase pneumatic conveying, CFD, pressure drop 

 

Числено и експериментално определяне на загубите на налягане при 
пневмотранспорт в суспендирано състояние 

 
Диана Танева 

 
В предлаганата работа се разглежда приложението на изчислителната механика на 

флуидите и компютърната програма ANSYS Fluent за моделиране и определяне на 
загубите на налягане в система за пневмотранспорт в суспендирано състояние за 
течения на чист газ и газ-частици. Получените резултати са сравнени с 
експериментално определените за реалната система. Загубите на налягане нарастват 
с увеличаване на скоростта на газовата фаза и с нарастване на масовия дебит на 
твърдата фаза. 

 
Ключови думи: пневмотранспорт в суспендирано състояние, CFD, загуби на налягане 
 
Introduction 
Dilute phase pneumatic conveying is used in many industries, where relatively large particles 

are carried forward in pipes by the gas. Essential for the design of such systems is the pressure 
drop as a function of the main parameters of the gas and solid phase. Therefore the accurate 
prediction of pressure losses is the most important for the successful operation during the 
conveying process of the solids and for improving of the energy efficiency of dilute phase 
conveying systems. 

Flow of a gas in a pipe is well understood and the pressure drop is approximately proportional 
to the square of the gas velocity. Therefore it is relatively simple to calculate the pressure drop in 
the system, when there is only gas flow. Adding solid phase into the moving gas stream 
complicates the determination of the pressure drop in the conveying system. The total pressure 
drop is not only a function of the pressure drop due to the gas flow and that required for 
transporting the particles, but of a number of other parameters as the solids loading ratio or solid 
mass flow rates and particle properties. Many studies through the years have been done to predict 
the pressure drop analytically [3], but in these days the most reliable ways are the experimental 
measurements and numerical simulations through the means of CFD. The validation of the 
simulation results with the experimental obtained data is the most accurate method of determining 
the pressure drop in the pneumatic conveying systems. 

In this study using the commercial CFD software ANSYS Fluent the real experimental dilute 
phase pneumatic conveying system is modeled to predict the pressure losses for gas and gas-
solid flow. For the numerical prediction of the two-phase flow is used Euler-Lagrange approach by 
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the means of which are accounted all relevant elementary processes as particle-wall collisions, 
which have a major influence of the motion of large particles. The obtained results for the pressure 
drop are validated with the experimental, which are determined in laboratory conditions.  

The main aim in this study is to prove that with the means of ANSYS Fluent, the pressure drop 
can be determined in dilute pneumatic conveying system with reasonable accuracy. 

Experimental study 
The first step is to determine the pressure losses in the experimental system, which is used for 

the validation of the numerical results. A schematic illustration of the experimental dilute phase 
pneumatic conveying system is shown in Fig. 1. The transported material is polypropylene with 

density 
3876 kg/mp   and average diameter 3.6 mm.pd   

 

 
 

Air is supplied from inlet collector 1 with connection points of thermo-anemometer 3 and 
vacuum meter 2. The air supply high pressure fan 4 is powered by induction motor 5, which is 
regulated by frequency inverter 6. The bulk material is fed into the pipeline via a variable-speed 
rotary valve 9 from a feed hopper 8. The gas-solid mixture is transported through a pipeline 10 with 
inner diameter 46.5 mm to a cyclone separator 14. The sections 11 and 12 from the pipeline are 
with transparent walls, which allow visual observation of the two-phase flow. Pressure 
measurements are made at locations 7 and 13 using digital differential pressure gauge with range 

0 100 hPa.  The solid mass flow rates pq  are determined by weight measurement system 15 as 

shown in Fig. 2, which has two modes of operation Fig. 2 a) and Fig. 2 b). In the first case the solid 
phase passes through the open valve and falls into feed hoper and in second case, when the valve 
is closed, the weight sensor shows the weight of solids in dynamic mode. By measurement of the 
time for accumulation of particles for certain weight above the closed valve are determined solid 

mass flow rates pq .The sensor is with a resolution of 1 kg and a maximum capacity of 3 kg. Fig. 2 

c) shows the general view of the weight measurement system.
 

 

Fig. 1 Experimental pneumatic conveying system 
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Pressure losses were determined only for gas flow and for solid-gas flow. Pressure losses for 

solid-gas flow in the system are measured for each solid mass flow rates 

0.01;0.04;0.06;0.08;0.09 kg/spq 
 
 at different gas flow rates. The quantity of supplied solid mass 

flow rate pq  was regulated by rotation frequency of the variable-speed rotary valve 9. The 

obtained experimental results are given and compared with numerical in Fig 5, Fig.6 and Fig.7. 
CFD modeling and results 
The second step is numerical determination of the pressure losses. The geometry of the 

experimental pneumatic conveying system was modeled in mm - Fig. 3. Unstructured mesh was 
used with the thickening of the mesh towards the wall and 1 633 350 elements, as shown in Fig.4. 
The effect of mesh refinement had previously been evaluated in the simulation process. 

 

 
 
In the dilute phase pneumatic conveying the concentration of the bulk solids is relatively low 

therefore the presence of the solid phase was modeled by means of the Euler-Lagrange method, 
which is implemented into the ANSYS Fluent software as a Discrete Phase Model (DPM). 

Fig. 2 (a) Fig. 2 (b) Fig. 2 (c) 

Fig. 2 Weight measurement 

system 

Fig. 3 Geometry of the system in mm 
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The equation of particle motion in DPM includes drag, virtual mass, buoyancy, and contact 

forces. With this model, particle trajectories were calculated through the simulation domain using 
the Lagrangian approach and was necessary to define two specific parameters. The first was the 
particle shape factor, which is used when the particles are non-spherical. For this purpose one 
method has been developed and for the particle shape factor was obtained 0.77 [2].The other 
specific parameter is coefficient of restitution, which presents particle collisions with the wall and 
the loss of kinetic energy. After analysis of publications in this field, the normal and tangential 
coefficient of restitution has been obtained [1]. 

RNG k-ε model was used in this study, which is one of the most common turbulence models 
for two-phase flows. The RNG model is developed using Re-Normalisation Group (RNG) methods 
to account for the effects of smaller scales of motion. The boundary conditions were defined as 
follow: inlet – gas mass flow rate, outlet – pressure and wall – no slip condition. The particles were 
injected from each facet of the inlet surface with initial velocity 0. As the particles are relatively 
large, their motion is not influenced by the turbulent pulsations and because of that reason the 
turbulent dispersion was not modeled and also was used two-way coupling for the two phases. In 

this research a minor variation of the gas density g  is accepted and the average gas velocity is 

set as volume flow rate 2 4g gQ U D  or mass flow rate .g g gq Q When the density of the gas 

varies substantially and can’t be considered as constant, the gas velocity is defined for the inlet of 
the system where it is smallest and increasing towards the outlet due to the expansion of the gas. 

Simulations were carried out to study pressure drop p  in diluted pneumatic conveying system. 

For this purpose firstly were done numerical simulations for determination of the pressure losses 
only for gas flow, as is shown in Fig. 5. 

Different experimentally determined gas mass 

flow rates gq  were entered on the inlet of conveying 

system in ANSYS Fluent and the obtained results 
were validated with the experimental. From these 
results can make the following conclusions: 

 It can be seen from Fig. 5 that with increasing 

mass flow of gas gq  the pressure drop in a 

pneumatic conveying system increases, as expected. 

 The maximum difference between experimental 
and numerical obtained results for the pressure drop 
only for a gas flow in the system is 4%. 

The next step was to determine the influence of 
the solid mass flow rate on the pressure drop in the 
system. Because of that were done simulations with 

all measured solid mass flow rates pq  from the real 

system.

Fig. 4 Mesh 

Fig. 5 Pressure drop for gas flow 
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The obtained results validated with the experimental for gas-solid flow in the system are shown 
in Fig.6, Fig.7 and can make the following conclusions: 

 From Fig. 6, at varying solid mass flow rate 0.01;0.04;0.06;0.08;0.09 kg/spq   with constant 

gas mass flow rate 0.04 kg/s,gq   it can be seen that with the increasing of the particle 

loading, the pressure drop along the system also increases. Increasing particle loading 

respectively pq  increases the number of particle collisions in the wall of the pipeline and in turn 

increasing the pressure drop. 

 As it can be seen from Fig. 7 that the pressure drop increases with increasing gas velocity i.e. 

gas mass flow rate gq  for the different constant solid mass flow rate .pq  The match between 

experiments and simulation is found to reasonable with maximum difference 2%. 
Conclusion 
This study has been presented pressure drop determination in pneumatic conveying system 

for large particles by means of the experimental measurements and commercial software ANSYS 
Fluent. Numerical simulations have been carried out by the Euler-Lagrange approach using a RNG 
k-ε turbulence model for the gas phase and accounting for full two-way coupling. The pressure 
losses have been determined for two cases: only for the gas and for gas-solid flow in the system. 
After validation of the obtained numerical results it can be observed that ANSYS Fluent is able to 
reproduce pressure drop in the dilute phase pneumatic conveying system with reasonable 
accuracy for the engineering practice.  

 
References 

1. Дуков, И. Числено моделиране на пневмотранспорт в суспендирано състояние в дълъг 
хоризонтален тръбопровод с ANSYS FLUENT. Научна конференция ЕМФ, Созопол, 
2011. 

2. Dukov I., D. Taneva. Determination of the particle shape factor using Cauchy’s theorem and 
image analysis. Proceedings of XXI Scientific conference FPEPM 2016, Vol. II. Sozopol, 2016. 

3. Molerus O. Pneumatic transport of coarse-grained materials. Chemical Engineering,1995. 
 
 

Diana Taneva, MSc, Technical University of Sofia, Department of Hydroaerodynamics and 
Hydraulic Machines, e-mail: dtaneva@tu-sofia.bg 
  

Fig. 6  Influence of solid mass flow rate Fig. 7  Influence of gas mass flow rate 

mailto:dtaneva@tu-sofia.bg


 

Хидроаеродинамика, хидро- и пневмотехника   69 
 

 
 

 
 
 

Опитно изследване на вертикална вятърна турбина с направляващ апарат 
 

Валентин Обретенов, Цветан Цалов, Петър Николов  
 

В работата са представени резултати от опитно изследване на вертикална 
вятърна турбина тип Дариус. Аеродинамична схема на турбината е синтезирана от 
класическо работно колело и два основни типа направляващи апарати – цилиндричен и 
дюза. Изследвани са няколко модификации на тези направляващи апарати. Показани са 
работни характеристики, като са анализирани резултатите от опитните 
изследванията и възможностите за подобряване на ефективността на турбината. 

 
Ключови думи: вятърна турбина, направляващ апарат, характеристики, работно 

колело, лопатки 

 
Investigation of the vertical axis wind turbine with guide apparatus 

 
Valentin Obretenov, Tsvetan Tsalov, Petar Nikolov 

 
In the work are presented results of experimental study of vertical wind turbine type Darrieus. 

Aerodynamic turbine scheme is made up of classic runner and two main types of guide apparatus -  
cylindrical guide vanes and nozzle. They were tested several modifications of the guide vanes. 
Presents the operating characteristics by analyzing the results of the experimental research and 
the possibilities for improving the efficiency of the turbine. 

 

Key words: wind turbine, guide vane, characteristics, runner, blades 

 

Въведение 
Вятърните турбини с вертикална ос намират все по-широко приложение поради някои 

техни предимства като ниска себестойност, сравнително проста конструкция, надеждна 
компановка,  дълъг период, през който не се нуждаят от обслужване, ниско ниво на шума, 
независимост по отношение посоката на вятъра и др. [2]. Забелязва се сериозен ръст на 
продажбите на вятърни агрегати с турбини от този вид с малка мощност (до 5kW) [4]. 

Един от основните недостатъци на вятърните турбини с вертикална ос е сравнително 
ниската ефективност на работния процес. Тази особеност е обусловена от геометрията на 
лопатъчната решетка, условията за работа, респ. механизма на трансформация на 
енергията в работното колело [2]. С цел повишаване на ефективността на тези турбини, в 
аеродинамичната им схема в някои случаи се включва допълнително цилиндричен 
направляващ апарат [3,4,5,9], както и различни допълнителни устройства – напр. ускорители 
на течението, обхващащи целия периметър на работното колело [8] или локални дюзи 
[7,8,10] и др.  

В лабораторията по хидроенергетика и хидравлични турбомашини (лаборатория ХЕХТ) 
[11] на ТУ – София от 2011г. се провеждат изследвания, насочени към разработване на 
ефективни лопатъчни системи за този вид вятърни турбини. В тази работа са представени 
резултати от изследвания, чиято цел е установяване влиянието на два типа направляващи 
апарати върху характеристиките на вятърна турбина с вертикална ос.  

Постановка на изследванията 
Опитна уредба 
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Изследванията са направени на стенд №7С в лаборатория ХЕХТ [6,11] на ТУ – София 
(фиг.1). 

 
Фиг.1 Стенд за изпитване на вятърни турбини с вертикална ос 

 
 Въздушното течение се генерира от осов вентилатор, чиято честота на въртене може 

да се променя в широки граници чрез честотен инвертор. В аеродинамичната тръба е 
монтирана изправяща решетка. Управлението на стенда е автоматизирано. С помощта на 
анемометър може да се следи изменението на средната скорост на течението на изхода на 
тръбата. Честотата на въртене на работното колело на турбината се измерва с индуктивен 
преобразувател. 

           

              Фиг.2 Работна лопатка                                             Фиг.3 Моделен блок 
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 Работното колело (фиг.3,4) за конкретното изследване е с 6 работни лопатки, чийто 

ъгъл на поставяне  (фиг.2) може да се променя в широки граници.  Осите на лопатките 
лежат върху цилиндрична повърхнина с диаметър D1=780mm. Работните лопатки са 
цилиндрични (фиг.2) с радиус на кривината r=125mm, дължина на хордата l=120mm и 
височина H=850mm. Те са изработени от поливинилхлорид. Скоростта на вятъра по време 
на изследванията се поддържаше постоянна:         .  

 На фиг.3 е показан моделният блок на стенда с двата изследвани направляващи 
апарата.  

Направляващ апарат 
Основната цел на изследването е установяване на влиянието на двата типа 

направляващи апарати (фиг.4; фиг.5) върху един основните параметри на вятърните 
турбини - т.нар. скоростно отношение TSR [6]. То представлява отношение на преносната 
скорост u в периферното сечение на работното колело към средната скорост на въздушното 
течение cw (при активните водни турбини тази величина се нарича режимен параметър). По 
същество този параметър представлява известното от теорията на подобието число на 
Strouhal: 

     
 

  
             (1) 

Изследвани са два типа направляващи апарати: цилиндричен (фиг.4) и дюза (фиг.5). 

 
Цилиндричният направляващ апарат по принцип е най-често използван в съвременните 

конструкции на вертикални вятърни турбини [4,5]. Изследвани са няколко модификации на 
цилиндричен направляващ апарат: с фронтално (спрямо въздушното течение) разположени 
лопатки с различна гъстота на решетката и с лопатки, които обхващат целия периметър на 
работното колело (класическа схема).  

Лопатките на направляващия апарат са цилиндрични с радиус на кривината r=100mm,  
дължина на хордата l=115mm и височина B0=945mm. Входящият им ръб е ориентиран 
според посоката на вектора на скоростта на течението. Осите на направляващите лопатки 
лежат върху цилиндрична повърхнина с диаметър D0=1080mm.  Минималната стойност на 

стъпката на решетката t, която позволява изследвания направляващ апарат (t=D0/z; z – 
брой на лопатките) е t=0.106 . Опитите са направени за две стойности на гъстотата на 

решетката (=l/t): =1.085;  =2.170 . 
Оразмеряването на направляващия апарат тип дюза е направено по оригинален метод, 

използван за пресмятане на направляващото устройство на двукратните водни турбини [1] и 

доказал своята ефективност в реални условия. Активният ъгъл на дюзата е  =90о. 

 

         Фиг.4 Цилиндричен направляващ                     Фиг.5 Направляващ апарат - дюза 
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Геометрията на дюзата освен ускоряване на течението (каквато е целта на подобни 

конструкции [8,10]), осигурява също така постоянна стойност на ъгъла на атака (=15o) в 
границите на активния ъгъл. 

Резултати 
По-долу са представени в графичен вид основните резултати от направените 

експерименти: 

 зависимост на параметъра TSR от положението на работните лопатки (ъгъла на 

поставяне ) за вятърната турбина с вертикална ос без направляващ апарат - фиг.6; 

 зависимостта TSR=f() за турбина с цилиндричен направляващ апарат с фронтално 

разположени лопатки, за две стойности на гъстотата на решетката (=1.085 и  =2.170) – 
фиг.7; 

 зависимостта TSR=f() за турбина с цилиндричен направляващ апарат с лопатки по 

целия периметър на работното колело и гъстота на решетката  =1.085 – фиг.8; 

 зависимостта TSR=f() за турбина с направляващ апарат тип дюза – фиг.9; 

 изменение на честотата на въртене на турбината с двата типа направляващи апарати 
(цилиндричен с пълен обхват и тип дюза) на празен ход в зависимост от скоростта на 
въздушното течение за оптималното положение на работните лопатки (установено от 
опитните изследвания) – фиг.10. 
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Фиг.6 Характеристика на вятърна турбина без направляващ апарат 
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        Фиг.7 Характеристики с цилиндричен направляващ апарат с фронтални лопатки 
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Фиг.8 Характеристика с цилиндричен направляващ апарат с пълен обхват 
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Фиг.9 Характеристика с направляващ апарат - дюза 
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Фиг.10 Сравнение на честотни характеристики 
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Анализът на резултатите от направените опитни изследвания дава основание да бъдат 
направени следните по-важни изводи: 

1. Използването на цилиндричен направляващ апарат повишава стойностите на 
параметъра TSR (практически в целия изследван диапазон). При турбината без 
направляващ апарат стойностите на скоростното отношение се изменят в широки граници 
(зависят силно от ъгъла на поставяне на работните лопатки). 

2. Гъстотата на решетката на направляващия апарат  оказва забележимо влияние 

върху характеристиките на турбината: при по-ниската стойност на  стойностите на TSR са 
по-високи почти в целия изследван диапазон, докато по-гъстата решетка осигурява 
значително по-голяма нечувствителност по отношение на ъгъла на поставяне на лопатките 
на работното колело. 

3. Направляващият апарат тип дюза също повишава стойностите на параметъра TSR (в 
сравнение с конструкцията без направляващ апарат). Измерените стойности са  по-високи 
почти в целия изследван диапазон, но са с около 14% по-ниски от тези при цилиндричен 
направляващ апарат. Следва да се има предвид, че при този направляващ апарат 
кинематичните параметри на течението на входа на работното колело са съвсем различни 
от тези при цилиндричния направляващ апарат, което обуславя и различна ориентация на 
работните лопатки. Това е видно и от стойностите на ъгъла на поставяне (фиг.9).  

4. Турбината с цилиндричен направляващ апарат осигурява по-високи стойности на 
честотата на въртене (до 14%) в почти целия експлоатационен диапазон (за скорости на 
вятъра cw>3.5 m/s), в сравнение с направляващия апарат - дюза.  

5. Уместно е да се отбележи, че използването на цилиндричен направляващ апарат с 
фронтално разположени лопатки, както и направляващ апарат тип дюза изисква известно 
усложняване на конструкцията на турбината, предвид необходимостта от ориентирането им 
спрямо посоката на въздушното течение. 

Заключение 
Основните резултати от настоящото изследване се изразяват в следното: 
1. Изследвано е влиянието на две конструкции направляващи апарати върху 

характеристиките на вертикална вятърна турбина. 
2. Резултатите от направените изследвания показват забележимо влияние на 

направляващия апарат върху работата на турбината. 
3. Гъстотата на решетката на цилиндричния направляващ апарат влияе съществено 

върху характеристиките на турбината. Това налага провеждането на детайлно числено и 
физическо изследване на проблема. 

4. Резултатите от опитните изследвания дават основание да се направи извода, че е 
оправдано (от енергийна и инвестиционна гледна точка) използването на цилиндричен 
направляващ апарат с пълен ъгъл на обхвата при вертикалните вятърни турбини. Той има 
известни предимства от енергийна гледна точка и превъзхожда направляващия апарат – 
дюза от гледна точка на конструкцията и надеждността. 
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Синтез и оптимална настройка на цифрови ПИ-регулатори по експериментални 
честотни характеристики за електрохидравлична кормилна система  

 
Александър Митов, Йордан Кралев, Илчо Ангелов 

 
Извършен e синтез на два програмируеми цифрови ПИ-регулатора за 

електрохидравлична кормилна система предназначена за бавноходни мобилни машини. 
Регулаторите се основават на получени в предходна работа експериментални 
честотни характеристика на изследваната система. Те са въведени в среда на 
MATLAB/Simulink, където са настроени чрез итеративна процедура за оптимизация. 
Оптимално настроените регулатори са програмирани в контролер за мобилни 
приложения и са сравнени по качество чрез физически експеримент върху кормилна 
електрохидравлична задвижваща система с цифрово управление. Извършен е 
сравнителен анализ на резултатите получени в условия на експеримент и числена 
симулация. 

 
Ключови думи: честотни характеристики, цифрови ПИ-регулатори, оптимална 

настройка, електрохидравлична кормилна система 

 
Synthesis and optimal tuning of digital PI-regulators by frequency 

characteristics of electrohydraulic steering system 
 

Alexander Mitov, Jordan Kralev, Ilcho Angelov 
 

It`s carried out synthesis of two programmable digital PI regulators for electrohydraulic steering 
system designed for low velocity mobile machines. Regulators are based on obtained in previous 
work frequency characteristics of the steering system. They were introduced in an environment of 
MATLAB / Simulink, which are set through an iterative optimization procedure. Optimal minded 
regulators are programmed into the microcontroller for mobile applications and are compared in 
quality through natural experiment on the steering electrohydraulic drive system with digital control. 
Performed a comparative analysis of the results obtained in terms of experiment and numerical 
simulation. 

 

Key words: frequency characteristics, digital PI-regulators, optimal tuning, electrohydraulic 
steering system 

 
Въведение 
Поради голямата си маса и относително ниска скорост на движение в предимно полеви 

условия при мобилните машини (пътно-строителни, земеделски и др.) се пораждат големи 
съпротивителни (кормилни) сили. Това налага въвеждане на устройства и системи 
спомагащи за облекчаване на прилаганите от водача усилия при управление на посоката на 
движение, респ. траекторията на машината. 

Относително ниската скорост на движение на мобилните машини е причина за 
невъзможността да се използва, както при автомобилите, конвенционална кормилна 
система за управление на посоката. Ето защо, кормилните системи на такъв вид моторни 
превозни средства се различават по това, че работят на изцяло хидростатичен принцип, при 
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който няма механична връзка между волана и управляваната ос на машината. Ключовото 
звено в тези системи е хидростатично кормилно устройство (ХКУ).  

С въвеждане на цифрово електрохидравлично управление в кормилната система, 
редица от недостатъците описани в [2] се преодоляват, нещо повече – появяват се нови 
предимства изразяващи се най-вече във възможността за прецизно дистанционно 
управление. Тези системи се състоят главно от конвенционално хидравлично кормилно 
устройство, усилвател по дебит, хидравличен разпределител с цифрово управление 
(понастоящем вграден в ЕХКУ) и два сензора за позиция, отчитащи съответно завъртането 
на волана и на позицията на изпълнителния цилиндър. 

Именно тези фактори наред с  развитието на мобилните  машини, водят до 
необходимостта от изучаването на електрохидравличните кормилни устройства (ЕХКУ) и 
системи, не само с практически, но и с изследователски интерес. 

В предходна работа [1] е представено извеждането на непараметричен модел на 
отворената система посредством подаване на синусоидални напрежения  ( )      (  ) с 

нарастваща честота   към PVE-модула вграден в ЕХКУ. Записани са съответните процеси 
на изменение на скоростта на буталото на изпълнителния цилиндър  ( )      (    )  
 ( ), които по-нататък са представени като сума от основен хармоник и шум. Въз основа на 
тази информация са получени точки от реалната амплитудно и фазово-честотна 
характеристика  (  )   (  )  (  ). 

Основна цел на настоящата работа е да представи моделно-ориентиран подход за 
синтез на регулатори и тяхната оптимална настройка за електрохидравлична кормилна 
система с цифрово управление. Регулаторите са получени чрез апроксимация на получена 
експериментално, непараметрична честотна характеристика с предавателни функции от 
различен ред.  

Схема и постановка на експерименталната система 
На Фиг.1 е показана хидравличната схема на стенда за изпитване на ЕХКУ, описана 

подробно в [2].  
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Фиг.1 Хидравлична схема на стенд за изпитване на ЕХКУ с натоварване по налягане [2] 

 
Разработена е системата за цифрово управление, в която за входно задаващо 

устройство е конфигуриран електронен джойстик. Тя се състои от задаващо устройство 
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(електронен джойстик), цифров ПИ-регулатор подаващ управляващо напрежение към PVE-
модула, който от своя страна управлява вградения в ЕХКУ следящ разпределител [3]. 
Следящият хидравличен разпределител (6) определя посоката на движение, на 
изпълнителния хидравличен цилиндър (12), чрез подаване на работна течност към една от 
двете работни камери. На изхода  на система се отчита преместването на изпълнителния 
цилиндър чрез сензор за обратна връзка. Отчетеният от сензора сигнал се подава на входа 
на системата, като се сравнява с референтния от заданието. Тогава, когато резултата от 
разсъгласуване на двата сигнала е нула, на изхода на системата се постига точно 
позициониране. 

Системата за цифрово управление е изградена на база на контролер тип MC012-022 и 
електронен джойстик тип JS6000 (платформа на Danfoss за мобилни приложения), с 
помощта на които се управлява модула с двупътни, двупозиционни клапани свързани в 
паралел – PVE [8]. 

В средата за програмиране (PLUS+1 Guide) [2] на контролера MC012-022 е създадена и 
въведена програма, която изчислява параметрите на управляващия сигнал.  

За експерименталното изследване на честотните характеристики на системата стенда  е 
приведен режим с отворена система за управление, при който входно задаващо устройство 
е сигнален генератор, генериращ синусоидални сигнали с честота            . Този 
диапазон е избран на база на допълнителни експериментални изследвания определящи 

честотната лента на системата. Променливия параметър се изменя със стъпка        в 
споменатия диапазон. 

Познаването на честотната характеристика, позволява да се определи реакцията на 
системата при произволен входен сигнал, който е представим като сума от синусоидални 
съставящи. Освен това, сложни аритметични операции за времевата област, като например 
диференциране, интегриране, конволюция, се опростяват при представяне на сигналите и 
системата в честотната област. 

1. Апроксимация на непараметрична честотна характеристика с предавателни 
функции 

Непараметричните модели обикновено се получават като еднозначна функция на 
експерименталните данни и отразяват безкрайната размерност на истинската система. За 
разлика от тях параметричните модели често не са обратими и по природа са 
приблизителни, т.е. апроксимации на съответни непараметрични модели. Броят на 
параметрите, начинът по който те въздействат върху измеримите величини и областта на 
техните допустими стойности са средства за избор на формата на реакцията на модела при 
различни входни въздействия. Потребителят на модел използва параметричните форми, за 
да придаде на реакцията на модела желан вид, удобен за взимане на решения за реалната 
система. В работата са извършени две апроксимации с предавателни функции на 
непараметричната честотна характеристика, която е получена по експериментални данни. 

Апроксимация с модел от трети ред 
Aпроксимацията от трети ред е получена с програмата fitfrd() на MATLAB. Тя връща 

представяне в пространство на състоянията, което да се доближава до непараметричните 
амплитудно-честотна и фазово-честотна характеристики. Ако зададеният ред на 
апроксимация е по-висок от необходимия за описание на динамиката на реалната система, 
тогава задачата за апроксимация е лошо обусловена и резултатът е по-неточен. Дадени са 
предавателната функция на системата от трети ред, както и представянето й в 
пространство на състоянията [5]: 
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Апроксимация с модел от шести ред 
Получен е минимално фазов модел от шести ред по логаритмичния метод на Чебишев 

посредством програмата fitmagfrd() на MATLAB [7]. Тя използва алгоритъм за изпъкнала 
оптимизация, при който се търси реализация в пространство на състоянието, така че да се 
получи приближение към непараметричната амплитудно честотна характеристика. Дадени 
са предавателната функция на системата от шести ред, както и представянето й в 
пространство на състоянията: 

             ( )  
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На Фиг. 2 са сравнени преходните характеристики на апроксимациите от трети и 

шести ред на експерименталната честотна характеристика. И в двата случая 
доминиращата времеконстанта на процеса се запазва, тъй като изходните сигнали 
нарастват с една и съща скорост. Установените стойности се различават под 5 %. По-
високият ред на апроксимация се изразява в по-сложен характер на преходната 
характеристика в средните честоти. 

 

Фиг.2 Преходна характеристика по скорост на сервоцилиндъра  в отворен контур при 
стъпално въздействие  

 

На Фиг. 3 са изобразени логаритмичната амплитудно-честотна характеристика (ЛАЧХ) и 
фазово-честотна характеристика (ФЧХ) на реалната система и нейните апроксимации с 
параметрични модели. Моделът от шести ред следва точно измененията на ЛАЧХ в целия 
честотен диапазон. Моделът от трети ред представлява компромис между грешката от 
апроксимация в различните честотни диапазони. Това определя и по-ниския коефициент на 
усилване на този модел. Фазово-честотната характеристика е се апроксимира по сходен 
начин от двата модела, като наблюдаваните неточности са в рамките на 10 градуса. 
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На Фиг.4 са сравнени амплитудно-фазовите характеристики (АФХ) на изследваните 
модели. 

 

Фиг.3 Сравнение на  експерименталната ЛАЧХ и ФЧХ по скорост на сервоцилиндъра с 
апроксимационните  

 

На Фиг.5 и Фиг.6 са представени ходографите на корените на двата параметрични 
модела. Затворената система ще остава устойчива за широк диапазон на изменение на 
коефициента на усилване на регулатора. Ограниченията в неговата стойност ще се 
определени по-скоро от ограниченията на управляващия сигнал и неговата производна, 
отколкото от динамичния характер на отворената система. Това обяснява защо може да се 
постигне задоволително качество на процесите дори при емпирично настроени регулатори 
[5]. Тези динамични характеристики свидетелстват за високи изисквания за качество при 
проектиране на хидро-механичната система. 

 

 

Фиг.4 Сравнение на  АФХ по скорост на сервоцилиндъра с апроксимационните  
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Фиг.5 Ходограф на корените на характеристичния полином при апроксимационен модел 
от трети ред 

 

 

Фиг.6 Ходограф на корените на характеристичния полином при апроксимационен модел 
от шести ред 

 
2. Оптимална настройка на регулаторите 
На Фиг.7 е показана структурната схема на проектирания цифров ПИ-регулатор 

въведена в Simulink. На база на нея е реализирана процедура за оптимизация на 
настройваемите параметри (пропорционална и интегрална съставяща) на регулатора 
(       ), като са използвани функциите от System Optimization Toolbox 2.1 на MATLAB. 

Числените им стойности на параметрите се избират от поставените изисквания за 
качеството на регулиране. За изследваната система е целесъобразно да се избере критерий 
за минимум на квадратичната грешка при наличие на линейно нарастващо смущение [3]. 
Практически такъв вид смущаващи сигнали рядко се пораждат, но успешната работа на 
регулатор в този тежък режим гарантира работата му и при останалите режими на 
натоварване. При процедурата за оптимизация [6] е използван метода на нелинейните най-
малки квадрати lsqnonlin(), който минимизира функционал от следния вид: 

      (     )  ∑   ( (   )   (         ))
 
    (         )

  
   ,        (5)         
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където: 
  – квадратичен показател за качество на затворената система; 

  – сигнал от задание;   – изходен сигнал (позиция);   – управляващ сигнал 
(напрежение); 

      – тегловни коефициенти;    – стъпка на симулация;       – настройваеми 
параметри на регулатора. 

Тегловните коефициенти са избрани         и     , така че да се гарантират 
показателите за качество при отработване на стъпаловидно задание – устойчивост, 
бързодействие и точност на позициониране [3].  

 

 
Фиг.7 Структурна схема за оптимална настройка на ПИ-регулатор в Simulink 

 
В двата случая за оптимизация началните условия на параметрите на регулаторите са 

идентични като             ⁄ . Тези стойности са избрани експериментално, така че 
затворената система да е устойчива и да не изпада в колебателен режим. Задаващият 
сигнал е избран като стъпаловидно въздействие в положителна посока с амплитуда 90% от 
максималната.Продължителността на стъпаловидното задание е 10 секунди. Линейно 
нарастващото смущение стартира заедно със заданието. 

Разгледани са в детайли резултатите (Фиг.8 и Фиг.9) от проведените оптимизационни 
процедури. Показани резултатите само за една от тях, касаеща модела от трети ред: 13 

итерации,                          . 
  

 
Фиг.8 Изменение на целевата функция 

при модел от трети ред 

  
Фиг.9 Оптимална настройка на          

при модел от трети ред 
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На Фиг.10 са показани резултатите от оптимизацията. Критерият за спиране е 
преминаване на прагова стойност на показателя или неговата производна. Видно е, че 
получените преходни процеси са сравними по бързодействие като времето за регулиране е 
около 4 секунди. 

Грешката в установен режим може да се приеме за нулева, а пререгулирането е в 
рамките на    от установената стойност. 

 

 
Фиг.10 Преходна характеристика по преместване на сервоцилиндъра с оптимално 
настроени ПИ-регулатори в затворен контур при стъпаловидно въздействие 

 
3. Експериментални изследвания 
За практическото сравнение на синтезираните регулатори, те са въведени програмно в 

контролера на стенда за изпитване на ЕХКУ. Направени са записи на реакцията на 
изпълнителния сервоцилиндър. Подаваният задаващ сигнал е нискочестотен, обхождащ 

целия работен диапазон (ход на цилиндъра,        ), с типичен характер за 
разглежданите приложения [9]. На Фиг.11 е показан резултат от физически експеримент с 
регулаторът получен от линеаризираният апроксимационен модел от трети ред. 

 

 
Фиг.11 Експериментален резултат с оптимално настроен регулатор по модел от трети ред 
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Най-горе на Фиг.11 се вижда сравнение между зададена и измерена позиция на 
буталото на цилиндъра, под нея е измереното подпорно налягане от системата за 
натоварване (поз.11, Фиг.1), а най-долу е изменението на управляващия сигнал по време на 
преходните процеси. 

Извършен е анализ на резултатите от проведените експериментални изследвания, 
състоящ се в количествена оценка на степента съвпадение (FIT) между отчетените 
динамични характеристики от обратната връзка по преместване (изхода) на 
сервоцилиндъра и заданието. За целта в среда на MATLAB е разработен М-скрипт файл, в 
който е въведена следната зависимост [4]: 

                 (  
‖   ̂‖ 

‖   ( )‖ 
)                      (6)  

 Резултатите от количествената оценка, както и оптималните стойности на параметрите 
на регулаторите са представени в Таблица 1. 

                    Таблица 1 
Оптимална настройка 

Model Parameters FIT 

 Kp Ki % 

Approximation Model 3rd- Order 1.4085 2.9436 96.03 

Approximation Model 6th- Order 1.7034 2.8185 96.33 

 
Заключение 
Постигната е оптимална настройка на два цифрови ПИ-регулатора на база на моделно-

ориентиран подход чрез апроксимация на експериментални честотни характеристики с 
предавателни функции. Въпреки увеличаването на реда на модела и повишаването на 
неговата точност в условия на числена симулация, резултатите от експерименталните 
изследвания с двата регулатора показват сходни качества на реалната система. Това дава 
основание да се използват модели от сравнително нисък ред, на база на които да се 
синтезират регулатори, съответстващи по структура на модела, с които е възможно да се 
получат необходимите качества на затворената система. Постигането на добро качество на 
управление не изисква само добро съответствие между модел и обект, а изисква и 
регулатор със съответните качества. 
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Eкспериментално изследване на влиянието на местата на измерване на 
налягане при определяне напора на осова помпа с хоризонтален вал 

 
Огнян Бекриев, Константин Константинов, Александър Станилов 

 
В работата са дадени резултати от проведени три експеримента за определяне 

напора на осова помпа с хоризонтален вал. Направена е оценка за влиянието на местата 
на измерване на налягане. 

 
Ключови думи: осова помпа, напор 

 

Experimental study of the influence of the points of measurement of pressure  
in determining the head of the axial pump with horizontal shaft 

 
Ognyan Bekriev, Konstantin Konstantinov, Aleksandar Stanilov 

 

The paper presents results from three experiments to determine the pressure of the axial 
pump with horizontal shaft. An assessment of the impact of the locations of the points of 
measurement of pressure. 

 
Key words: axial pump, head 
 
Увод 
Определянето на параметрите на ротодинамични помпи е регламентирано спрямо 

мястото на извършване. При лабораторни изпитания се използва БДС EN ISO 5198:2000, а 
при въвеждане в експлоатация и приемателни  изпитания се прилагат изискванията на БДС 
EN ISO 9906:2012.  

И в двата стандарта за центробежни помпи ясно са регламентирани местата за 
измерване на наляганията на входа и изхода. Изискванията са да има прави участъци тръба 
на входа и изхода, като наляганията се измерват на разстояние от два диаметъра преди и 
след помпата. Причините за необходимостта от такъв начин на измерване са разгледани в 
БДС EN ISO 5198:2000. На фиг.1 е показано как се изменя налягането на водата след 
изхода на помпа. Вижда се, че статичното налягане продължава да нараства до разстояние 
от два диаметъра на нагнетателната тръба, след което започва да намалява.  

 

D

2D

пълно налягане
статично налягане

 
Фиг.1 Изменение на налягането на водата след изхода на помпа 
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Поради тази причина при измерване на налягане на изхода на помпа, което се използва 

при определяне на напора, има регламентирано изискване мястото да бъде отдалечено на 
два диаметъра от нагнетателния фланец на помпата. За измерване на налягането на входа 
на центробежна помпа в стандартите също се регламентира отдалечаване от смукателния 
фланец на два диаметъра на смукателната тръба. 

Докато за центробежна помпа в стандартите е точно разписано мястото за измерване на 
налягане при определяне на напора, за осовите помпи не е така. Това отчасти се дължи на 
това, че техните конструкции зависят от вида на вала, вертикален или хоризонтален. При 
вертикален вал осовата помпа, обикновенно се потапя в резервоара от който засмуква. 
Тогава помпата на практика няма смукателен фланец. При хоризонтален вал осовата помпа 
има смукателен фланец, и се присъединява към резервоара чрез смукателна тръба. 

Варианти на изпълнение на осови помпи 
На фиг.2 са показани двата варианта на осови помпи. 

D

2D
U

U

p11 p12

HS1

HS1

p22

p21

p21

Вариант 1

Вариант 2
2D

 
Фиг.2 Варианти на осови помпи 

 
Като вариант 1 е показана осова помпа с вертикален вал. За този вид помпи е 

характерно, че обикновенно част от конструкцията се потапя в резервоара от който засмуква 
помпата. Работното колело е потопено, като нивото в резервоара осигурява необходимия 
подпор за безкавитационно работа. Нагнетателният фланец се разполага над нивото на 
водата. По този начин се осигурава лесно техническо обслужване на помпата. Срещат се 
също и конструкции на вертикални осови помпи при които засмукването от резервоара се 
извършва чрез смукателен дифузор. В този случай се усложнява техническото обслужване 
на помпата, тъй като трябва да има допълнително затвор за дифузора. 

Определянето на напора Н за помпи от вариант 1 е дадено в  БДС EN ISO 5198:2000. 
Това се извършва от зависимостта: 

H= 
p21  10

5

ρ g
+ 
  

2 g
+    ,  m          (1) 

където: р21 – относително статично налягане, измерено на изхода на помпата в оста на 
нагнетателния фланец, Ра; 

U – средната скорост на водата в сечението на измерване на налягането р21, m/s; 
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HS1 – вертикалното разстояние между остта на нагнетателния фланец и нивото на 
водата в резервоара, m; 

 - плътност на водата, kg; 
g - земно ускорение, m/s2. 

Като вариант 2 на фиг.2 е показана осова помпа с хоризонтален вал. За този тип 
конструкции в БДС EN ISO 5198:2000 и БДС EN ISO 9906:2012 няма точно описано 
предписание за начина на измерване на наляганията на входа и изхода на помпата за 
определяне на напора.  Тъй като помпата има смукателен фланец, за нея могат да бъдат 
приложени изискванията за измерване на налягане при центробежни помпи. В тоси случай 
напора Н на помпата ще се определя по зависимостта: 

H= 
(        ) 10

5

ρ g
 ,  m           (2) 

където: р21 – относително статично налягане, измерено на изхода на помпата на разстояние 
два диаметъра от нагнетателния фланец, Ра; 

р11 – относително статично налягане, измерено на входа на помпата на разстояние 
два диаметъра от смукателния фланец, Ра. 

При този тип помпи диаметрите на смукателния и нагнетателния фланци са еднакви, 
поради което те не създават динамичен напор. 

При монтиране на този тип помпи в система не винаги се спазва условието да може да 
бъде измерен напора на помпата съгласно изискванията на стандартите. Обикновенно 
липсват необходимите прави участъци тръби на входа и изхода. Поради това за определяне 
на напора Н на помпата ще може се да се използва зависимостта:  

H= 
(        ) 10

5

ρ g
 ,  m           (3) 

където: р22 – относително статично налягане, измерено на нагнетателния фланец, Ра; 
р11 – относително статично налягане, измерено на смукателния фланец, Ра. 

Ако помпата засмуква от открит резервоар и смукателния фланец е директно 
присъединен към него, то тогава за определяне на напора Н може се да се използва 
зависимост аналогична на (1), като: 

H= 
p21  10

5

ρ g
+ 
  

2 g
 -     ,  m          (4) 

Целта на настоящата работа е да бъде проведен експеримент при който да бъде 
определен напора Н на осова помпа по зависимости (2), (3) и (4). 

Експериментални резултати 
Проведен бе експеримент с осова помпа с хоризонтален вал с размер DN100. Работното 

колело е с три лопатки. Експеримента е проведен при честота на въртене 2950 min-1. За 
измерване на разхода на вода бе използван електромагнитен разходомер тип MAG-XM, 
ABB, а всички налягания са измерени с трансмитер за диференциално налягане тип 
Deltabar, Endress&Hauser.  

На фиг.3 са показани характеристики на изпитваната осова помпа, като напорите са 
определени съответно по зависимости (2), (3) и (4). Оптималният режим на работа на 
помпата е при 25 L/s. 

От фиг.3 се вижда, че при използването на зависимост (2) помпата има по-нисък напор. 
Това е нормално понеже при този метод не се отчитат хидравличните загуби до местата на 
измерване на налягане. 

Прави впечатление, че има съвпадение в характеристиките при определянето на напора 
по (3) и (4). При зависимост (3) е нормално да се получи помпата да има най-висок напор. 
При използването на зависимост (4) се получават същите напори за помпата, въпреки че 
при това измерване не се отчитат хидравличните загуби в смукателната част на помпата и 
от нагнетателния фланец до точката на измерване. 
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Регламентираното от БДС EN ISO 9906:2012  отклонение на напора на изпитваната 
помпа е ±5% при клас 2. От получените резултати се вижда, че и трите характеристики 
попадат в допуска ±5%. Това означава, че може да бъдат използвани и трите зависимости 
(2), (3) и (4) при определянето на напора на осова помпа с хоризонтален вал. 

 

2 4
3

 
Фиг.3 Характеристика на изпитваната осова помпа 

 
Заключение 
Проведеният експеримент показва, че и трите зависимости (2), (3) и (4) за определяне 

на напора на осова помпа с хоризонтален вал дават резултати в рамките на допустимото 
отклонение. При планиране на експлоатационно изпитание е необходимо да се знае по 
каква зависимост е определен дадения напор на помпата, за да бъде оценено дали 
системата в която работи помпата отговаря на условията при които е изпитана. 
 

Научните изследвания, резултатите от които са представени в настоящата 
публикация, са финансирани от Вътрешния конкурс на ТУ-София-2016 г.  
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Dynamic Behavior of Aramid and UHMWPE Composites Using Split Hopkinson 
Pressure Bar 

 
Mehmet Karahan, Nevin Karahan and Yasir Nawab 

 
In  this  paper,  high-strain-rate compression  properties  of  aramid and UHMWPE composites 

in  the  out of-plane  direction  are  tested  at  room temperature on a Split Hopkinson Pressure Bar 
apparatus. Tests were conducted on composites reinforced with woven or UD fabrics made from 
aramid or UHMWPE as well as on composites reinforced with hybrid reinforcement. The strain rate 
is varied in the tests by changing the projectile shooting pressure. Four different pressures; 2, 4, 6 
and 8 bar were selected to change the strain rate. Stress-strain and energy absorption behaviour 
of eight type of samples were noted. Hybrid samples showed better performance in comparison to 
other samples. 

 
Key words:  Split Hopkinson Pressure Bar, Aramid, Ultra High Molecular Weight Polyethylen, 

Strain Rate, Energy Absorbtion  
 
Introduction 
Fiber reinforced polymer composites are increasingly being used in marine, aerospace, armor, 

automotive and civil engineering applications. Some of these applications require structures 
subjected to dynamic loads. Under  such  situations,  one  may  expect  the  behavior  of  
composite materials  to  be  different  from  that  of  quasi-static  loads. Since composite behavior 
is known to be depended on the rate of loading; the knowledge of the constitutive behavior and 
dynamic strength (which is usually higher than the static value) is highly desirable for designing of 
such structures intended to withstand dynamic loads. 

Much efforts have been made to characterize the rate dependent behavior of composites. 
Lifshitz and Leber [1] studied the response of woven E-glass/epoxy and unidirectional carbon-
fiber/epoxy composites in interlaminar tension and combined tension/shear modes. They 
concluded that both the strength and the modulus of the composites were strain rate sensitive. 
Sierakowski et al. [2] investigated the behavior of steel reinforced composites at high compressive 
strain rates. Frey et al. [3] documented large amount of data for compressive high strain rate 
response of various composite material systems. Kumar and Agrawal [4] and El-Habak [5] have 
studied the behavior of glass/epoxy composites subjected to high compressive strain rates and 
noted the failure modes. Hsiao et al. [6] tried to generate dynamic compressive stress–strain 
curves for unidirectional carbon/epoxy composites at different strain rates. The results showed that 
the curves stiffen as the strain rate increases. However, the stiffening is lowest in the longitudinal 
direction and highest in the transverse direction.Cross-ply thick section laminates were reported to 
have similar rate effects as 0° composite laminates. Tay et al. [7] revealed that, under dynamic 
compressive conditions, a glass fiber reinforced plastic was sensitive to strain rate, but the rate 
sensitivity decreased at high strain rates. 

Under dynamic tensile loading conditions, the stress–strain curves of composites were also 
found to be strain-rate sensitive by Harding and Dong [8] Wang and Xia [9] and Gomez-del Rio et 
al.[10]. Staab and Gilat [11] characterized the dynamic tensile behavior of angle ply glass/epoxy 
laminates using a direct tension split Hopkinson bar apparatus. Their work tabulated the 
constitutive tensile stress–strain curves for composites at different fiber orientations and concluded 
that both fibers and matrix are strain rate sensitive but the influence of fibers on the laminate strain 
rate sensitivity is more than the matrix. Rodriguez et al. [12] and Benloulo et al. [13] used woven 
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and unidirectional aramid and polyethylene composites and concluded that the failure strength 
increased with the loading rate, while failure strains decreased.  

Most of the work reported in literature on the dynamic properties of composite materials 
focusses the bending at medium strain rate using impact testers. Although these techniques allow 
to achieve relatively high strain rates, difficulties arise from the existence of non-uniform stress 
fields and multiple types of damage, which hinder the fundamental formulation of strain rate effects 
on material properties. So test specimens should be subjected to homogeneous state of stress, 
such as the uniaxial tensile test, to determine the effect of strain rate on the mechanical behaviour 
of composite materials [12]. 

The split Hopkinson pressure bar (SHPB), originally developed by Kolsky [14], has been 
employed in different studies to evaluate the dynamic properties of fiber-reinforced composites 
under compressive, tensile, and shear loading conditions [15]. By using SHPB, studies have been 
carried out on simple woven and knitted composites but no work has been reported on 
investigation of effect of structure and material on out of plane impact properties, which are very 
important to determine ballistic performance, of composite under different strain rates.   

In  this  paper, high-strain-rate compression  properties  of  aramid and ultra high molecular 
weight polyethylene (UHMWPE) composites with  different  fiber  architectures  in  the  out of-plane 
direction are tested at room temperature on a SHPB apparatus. The objective was to investigate 
the effect of fabric structure and material on the out of plane properties of the developed composite 
materials. Eight types of composite samples reinforced with woven or Uni-Directional (UD) fabrics 
made from aramid or UHMWPE as well as on composites reinforced with hybrid reinforcement 
were used for the study. The stress-strain and energy absorption behaviour of these composite 
samples was determined at different compression rates and compared with each other.  

Materials and methods 
Materials 
Six different fabrics (properties given in Table 1) were used as reinforcement and nolax 

A21.2007 low density polyethylene (LDPE) adhesive film (density 0.94 g/cm3, melting temperature 
80°-90°C and melt flow rate of 6-9g/10 min) was used as a matrix system.  

Composite manufacturing 
The fabrics were cut to size of 50cm × 50cm and composite laminates were prepared, all with 

same panel thickness, using the autoclave process. The temperature of process was kept to 110° 
C and pressure of the vacuum to 14.8 bar. Table 2 lists the main production parameters of the 
composites. The samples were cut to size 15mm×15mm×15mm (length×width×thickness) from the 
composite plates with the help of water-jet cutting system.  

   Table 1 
Properties of reinforcements used in the study 

Reinforcement type Code Weave type Linear density of 
Warp/Fill  yarns, 

Tex 

Warp/Fill (or 0°-90°) 
yarns 

Areal 
density,g/m2 

Aramid woven fabric- 
CT 736 

R1 2˟2 Basket 
weave 

336/336 Twaron 2000/ 
Twaron 2000 

410 

Aramid woven fabric- 
Artec 

R2 1˟1 Plain 
weave 

58/58 Artec/Artec 135 

Aramid Bi-Axial non-
crimp fabric-XA450 

R3 Bi-axial 
non-crimp 

336/336 Twaron 2000/ 
Twaron 2000 

465 

Aramid UD sheet-
GS3000 

R4 UD 126/126 Kevlar 49/ 
Kevlar 49 

510 

UHMWPE UD sheet-
Dyneema H62 

R5 UD 176/176 Dyneema SK62/ 
Dyneema SK62 

240 

UHMWPE UD Sheet 
Dyneema H5T 

R6 UD 176/176 Dyneema SK62/ 
Dyneema SK62 

240 
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Table 2 

Properties of the composite plates used in this study 

Sample 
Code 

Reinforce-
ment Type 

Reinforcement 
Ply Number 

Stacking 
Direction 

Resin Plate thicknesses 
(mm) 

Sample weight 
(kg/m2) 

L1 R4 40 0°/90° LDPE 15.1±0.42 23.55 

L2 R4+R5 33+21 0°/90° LDPE 15.06±0.39 25.20 

L3 R1+R2 20+50 0°/90° LDPE 15.12±0.45 17.95 

L4 R1+R3 20+20 0°/90°/45
°/-45° 

LDPE 14.99±0.25 21.00 

L5 R1 40 0°/90° LDPE 15.02±0.40 19.80 

L6 R5 62 0°/90° LDPE 15.20±0.50 17.10 

L7 R6 62 0°/90° LDPE 14.95±0.45 17.10 

L8 R4+R6 33+21 0°/90° LDPE 15.06±0.30 25.20 

 
Split Hopkinson Pressure Bar Tests 
A SHPB is used to test the out of plane high strain rate compression properties of composite 

specimens. The schematic drawing of SHPB can be seen in Figure 1 [16] . 
 

 
Figure 1. (a) Split Hopkinson Pressure Bar Test Apparatus (b) The schematic of Split Hopkinson 

Pressure Bar Apparatus [16] 
 

Using the SHPB device, the axial compression impact on the specimen is caused by the striker 
bar impinging the incident bar. When this occurs, an incident stress pulse is developed. The pulse 
propagates along the incident bar to the interface between the bar and the specimen. At this point, 
the pulse is both reflected and transmitted. The reflected wave propagates back along the incident 
bar and the transmitted wave attenuates in the specimen and into the transmission bar. Both the 
incident and the reflected waves are measured by a strain gauge mounted on the surface at mid-
length of the incident bar. Similarly, the transmitted wave is measured by a strain gauge on the 
surface at mid-length of the transmitter bar  [17]. 

The stress  ts , strain  ts   and strain rate  ts  in the specimen with respect to time can be 

calculated respectively as [16]; 
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Where  co (√E/ρ, ρ is mass density of bar) is the wave velocity in the incident bar, Ls  is the 

specimen length, E is the Young’s modulus, A is the cross section area of transmitted bar, As is the 
cross section area of the specimen, εi(t) is the incident pulse and εt(t) is the transmitted pulse. 
Maraging 350 (φ22mm, L=1500mm) bar was used in the tests. In this study, the composite 
specimens are compressed in the out of plane direction. The strain rate is varied in the tests by 
changing the projectile shooting pressure. Four different pressures; 2, 4, 6 and 8 bar were selected 
to change the strain rate. The tests were repeated 4-6 times. All samples were evaluated for their 
damage properties as well.  

Toughness 
It is the energy absorbed by the specimen and presented by the strain energy density u. It is 

defined by the strain energy (U) per unit volume (V) of material. It is equal to area under the stress-
strain diagram of material measured from εx = 0 to εx = ε1. It can be described by the Eq. 4. 

   
 

 
 ∫   

  
 

             (4) 

Where, σx is the normal stress in the bar, ɛx is the normal strain and ε1 is the normal strain 
corresponding to elongation x1. The effect of different reinforcement structures, environment 
conditions and specimen architecture on the energy absorption capacity have been studied by 
researchers [18, 19]. 

Results and Discussion 
Stress-strain behavior of non-hybrid composite panels 
The stress-strain curves of the non-hyrid composite panels (L1, L5, L6 and L7) at different 

strain rates (compression pressure of 2, 4, 6 and 8 bar) is shown in Figure 2. It is evident that the 
stress initially showed a nearly linear increase with strain and became non-linear at the later stage 
of deformation. Subsequently, the stress sharply decreased with a small further increase in the 
strain. The stress–strain behavior in each case was similar, whereas the flow stress increased with 
the increasing pressure. The curves go up gradually with increasing compression pressure. The 
curve with low pressure (2 bar) is at the bottom while the high pressure (8 bar) is on the top. In 
addition, an increase in peak stress was also found when the pressure increased from 2 to 8 bar 
for all samples indicating that flow stress is dependent on the strain rate in specimens. This 
indicates that the material exhibit dynamic strengthening effect with increasing compression 
pressure.  

Table 3 
Stress-Strain values of the composite samples for different velocities (test direction: out of plane) 

Sample 
Code 

2 bar 4 bar 6 bar 8 bar 

Stress 
(MPa) 

Strain 
(%) 

Stress  
(MPa) 

Strain 
(%) 

Stress 
(MPa) 

Strain 
(%) 

Stress 
(MPa) 

Strain 
(%) 

L1 533.5±31.8 13.1±0.4 786.2±60.4 16.8±1.3 1098.7±121 16.9±3.0 1295.3±50.4 18.4±1.8 

L2 451.2±27.6 19.7±1.1 663.2±39.2 23.3±2.1 758.4±67.1 25.3±1.3 948.2±40.7 28.9±1.6 

L3 383.9±25.2 28.7±1.6 518.8±23.3 34.2±3.3 543.4±36.5 43.1±2.4 571.2±16.6 58.3±2.7 

L4 233.6±25.6 19.1±0.2 318.3±53.1 25.8±1.6 739.6±52.8 31.1±2.0 886.7±62.6 42.5±1.8 

L5 187.5±12.3 25.6±0.9 311.1±17.9 23.7±2.4 498.3±62.7 29.7±3.1 658.3±43.1 38.7±4.0 

L6 206.7±33.5 17.2±2.1 449.2±45.7 24.8±1.1 685.8±41.3 27.1±1.6 816.1±19.9 30.0±0.9 

L7 231.3±16.6 17.6±0.3 507.9±23.8 21.3±0.8 699.7±45.4 28.9±0.9 846.7±13.1 30.1±0.2 

L8 214.5±57.6 17.2±0.5 545.3±47.8 20.8±0.4 748.1±62.6 26.4±0.6 827.3±37.1 28.1±0.9 

 
The peak stress-strain values of all the composite samples for different strain rates are given in 

table 3. It can be observed that the composite panel L1 reinforced with UD aramid-GS3000 shows 
best peak stress values at all compression pressures. The compression pressures of 2, 4, 6 and 8 
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bar correspond to the peak stress value of 533.5, 786.2, 1098.7 and 1295.3 MPa respectively. The 
stress-strain curve of composite sample L5 is different as compared to the other three panels. In 
other composite panels (L1, L6 and L7), the curves go up gradually, reaching a macimum value 
and then a sudden drop in the stress due to sample failure. But in case of composite panel L5, 
there is a gradual reduction in the stress with strain after reaching the peak value. The major 
difference is in the fabric architecture. The L5 composite panel is reinforced with aramid woven 
fabric CT736. 

 
Figure 2. Stress-Strain curves for non-hybrid composite panels 

 
The L1 composite panel has 64.85, 60.43, 54.65 and 49.18 % higher peak stress values but 

48.83, 27.90, 43.10 and 52.45% lower peak strain value as compared to L5 panel at 2, 4, 6, 8 bar 
pressures respectively. This may be attributed to the difference in the areal density, tensile 
modulus and architecture of the reinforcing material. The fabric used to reinforce the composite 
panel L1 has higher areal density, greater tensile modulus and a unidirectional structure. Contrary 
to this the reinforcement used in the composite panel L5 is woven in basket weave, having a crimp 
of 0.8, which causes it to have the lowest value of peak stress at different velocities. The 
composite panels L6 and L7 produced by reinforcing UD sheet of UHMWPE dyneema H62 and 
H5T respectively show almost similiar peak stress and strain values at pressure range from 2 to 8 
bar. Both the reinforcements have same areal density, yarn linear density and the architecture. 

It is evident from the table 3 that the composite panel L2, reinforced with UD aramid-GS3000 
and UD-UHMWPE-H62, has higher peak stress value at all compression pressures. The panel L4, 
reinforced with aramid  CT736 and biaxial aramid XA450 and panel L8, reinforced with UD aramid-
GS3000 and UD-UHMWPE-H5T have shown better peak stress values at higher compressions 
pressures (6, 8 bar). The composite panel L3, reinforced with aramid CT736 and Artec®  Russian 
aramid shows better peak stress values at low compressions pressures only (2, 4 bar). This is 
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perhaps due to the fact that both the reinforcements in L3 panel have some crimp in warp and 
filling, which cause the yarn to deviate from the straight direction and follow an undulated path. 
These undulations do not allow the dispersion of high velocity strain waves. It is known that the 
materials possessing high modulus and low density and non crimp UD fabrics disperse the strain 
wave rapidly away from the impact point [17]. These may be the possible reasons of better 
performance of L2 panel among hybrid composite samples. 

Stress-strain behavior of hybrid composite panels 
The Figure 3 shows stress-strain curves of hybrid composite panels (L2, L3, L4 and L8) at 

different compression pressures. Similar to the non-hybrid panels, it can be observed that the 
stress showed a nearly linear increase with strain at all the pressures upto the peak stress. 
Subsequent to the peak stress point, the behaviour of curve is different for different panels. İn case 
of L2 and L8 composite panels, the stress sharply decreased with a small further increase in the 
strain. But for the composite panels L3 and L4, the decrease in the stress with increase in strain is 
not very sharp but gradual. These hybrid composite panels have both the woven and UD 
reinforcement, and this change can be attributed to the architecture of the reinforcing material as 
discussed earlier. Similar to the non-hybrid composites, the curves go up gradually with increasing 
compression pressure for hybrid composites also. The curve with low pressure (2 bar) is at the 
bottom while the high pressure (8 bar) is on the top.  

The peak stress value of all the composites are compared in the figure 4, at  2, 4, 6 and 8 bar 
compression pressure. It can be observed that the L1 has excellent peak stress value as 
compared to all. The L2 composite has better peak stress among the hybrid panels. The L2 
composite panel has 58.44, 53.09, 34.30 and 30.57% higher peak stress but 23.05, 1.7, 14.8 and 
25.3% lower peak strain than L5 panel at 2, 4, 6, 8 bar pressures respectively. The L4 composite 
has different stacking sequence as compared to the other composites. The reinforcement of L4 is 
woven and a biaxial non crimp fabric. It is responsible for the better performance at high 
compression pressures. 

 
Figure 3. Dynamic stress-strain curves for hybrid composite panels 
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Figure 4. Peak stress vs. strike pressure of composite samples 

 
Compression pressures and strain rate 
It can be observed that the strain rate is dependent on the compression pressure. Higher the 

compression pressure, higher is the strain rate produced in the composite panel. İn case of 
composite panel L1, the strain rates of 1636, 2213, 2526 and 3004/sec correspond to the 
compression pressures of 2, 4, 6 and 8 bar respectively. İn case of non-hybrid composite samples 
lowest strain rate is exhibited by the composite panel L1, while highest by L5. It means that the 
composite sample L1 does not deform readily under compression pressure and can bear more 
stress as compaerd to the composite panel L5. 

In case of the hybrid samples, the strain rate shows the same behavior  i.e. higher at high 
compression pressure. The highest strain rate of 8012/sec is produced in the composite sample 
L4, at a pressure of 8 bar. While other hybrid samples have shown an almost similar strain rate at 
different compression pressures. 

Energy absorption/toughness behavior 
As discussed in the materials and methods section, toughness is the energy absorbed by the 

specimen and is equal to the area under the stress-strain curve. The energy absorption behaviour 
of all the composite panels during impact at different compression pressures is shown in Figure 5 
and table 4. From the results, it can be observed that the energy absorption of L3 hybrid composite 
panel, reinforced with aramid CT736 and Artec® Russian aramid, was higher than all other 
samples at all compression pressures. The other hybrid composite panels L2 and L8 also show 
better energy absorption, but less than L3. Both these hybrid panels (L2 and L8) are reinforced 
with UD aramid-GS3000 and UD-UHMWPE-Dyneema, and therefore show an almost similar 
result. The energy absorption of L3 panel is 28.58, 53.90, 41.14 and 39.29% higher than L5 panel 
and that of L2 panel is 27.40, 33.94, 13.07 and 28.59% higher than L5 panel at 2, 4, 6 and 8 bar 
pressures respectively. The better energy absorption of the composite panel L3 can be attributed 
to the use of a woven reinforcement. The woven reinforcement produced by interlacing of yarns 
has more integrity and absorbs more energy before fracture. 

There are a number of factors affecting the energy absorption behaviour, e.g. moulding 
technique, composite thickness, moulding temperature, composite structure, etc. 
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Table 4 

Absorbed energy values of the composite samples for different compression pressures 
(test direction: out of plane). (J/mm3) 

Sample 
Code 

2 bar 4 bar 6 bar 8 bar 

L1 19.87±1.47 31.33±2.97 38.97±7.78 60.86±4.77 

L2 21.17±1.40 34.71±1.84 42.3±6.55 66.91±2.47 

L3 21.52±0.81 49.74±7.92 62.47±5.43 78.70±6.48 

L4 16.7±2.51 21.62±2.64 32.40±6.72 51.82±4.69 

L5 15.37±1.92 22.93±3.35 36.77±5.50 47.78±6.62 

L6 12.45±3.28 21.92±2.73 41.85±7.60 55.36±2.97 

L7 9.41±0.73 22.11±2.51 32.06±3.86 49.15±7.46 

L8 8.62±3.08 30.67±4.13 47.27±8.16 64.41±7.35 

 
Another factor affecting the energy absorption is the material density. The Dyneema SK62® 

(UHMWPE) has lowest density. Therefore, the composite panels produced purely based on this 
reinforcement have shown lower energy absorption. When hybrid pabels are produced using 
Dyneema SK62® with a high density Aramid reinforcement, the results are better, as is the case 
with panels L2 and L8. Number of plies is another factor in addition to the reinforcement material, 
affecting the energy absorption properties of the composite material. Higher the number of plies, 
better is the energy absorption [20]. Thesee findings are consistent with results of previous studies 
[21, 22] conducted using the same materials. All data obtained in this study were used later 
studies. Depending on the data obtained in this study, the materials with the highest energy 
absorption capacity were selected and used in the production of armour materials to be used in 
explosion test [23, 24]. 

The energy absorption behaviour of composite panels plotted against strike pressure is shown 
in Figure 5.  
 

 
Figure 5. Energy absorption of composites 
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It can be observed that there is almost a linear trend between the energy absorption and strike 
pressure for all the composite panels. At a low strike pressure (or low strain rate), the energy 
absorbed is small while at high strike pressure (or high strain rate) it is high. The composite L1 has 
the least strain rate and a good energy absorption as compared to the L2 and L3 composites. So, 
the L1 and L2 are good choice for energy absorption and low strain application areas. Meanwhile, 
the energy absorption of L4 and L5 panels is very small, showing that these samples have a very 
small toughness. The panels L6, L7 and L8 have intermediate values of absorbed energy and 
strain rate. 

Conclusions 
The compressive behaviour of Aramid and UHMWPE composite panles reinforced with 

different fiber architectures was determined with a SHPB apparatus at four different pressures to 
change the strain rate. The results show that composite panel L1 reinforced with UD aramid-
GS3000 has excellent out of plane compression properties at all compression pressures. The 
stress initially showed a nearly linear increase with strain and became non-linear at the later stage 
of deformation. The areal density, tensile modulus and architecture of the reinforcing material are 
the main factors affecting the dynamic properties of composites. The materials possessing high 
modulus, low density and non crimp UD fabrics disperse the strain wave rapidly away from the 
impact point. It is also justified by the high peak stres value of the hybrid composite panel L2,  
reinforced with UD aramid-GS3000 and UD-UHMWPE-H62. The energy absorption of the 
composite panel L3 is best at all presures. The material density, number of plies and panel 
thickness are the important properties affecting the energy absorption properties of the composite 
material.  
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Ballistic Impact Behaviour of the Aramid and UHMWPE Composites 
  

Mehmet Karahan, Nevin Karahan and Abdul Jabbar 

 
This paper presents the experimental study of fiber type, fabric structure, orientation of fabric 

plies and thickness on the ballistic impact behavior of aramid and ultra-high molecular weight 
polyethylene (UHMWPE) composite laminates. Aramid composite laminates are reinforced by 
three kinds of fabric structures and UHMWPE composite laminates are reinforced by two kinds of 
fabric structures. The laminates are fabricated via autoclave curing process. The ballistic behavior 
of composite laminates is evaluated by ballistic limit velocity, and energy absorbed at ballistic limit. 
Through a series of ballistic tests, it is demonstrated that unidirectional composite laminates exhibit 
higher ballistic limit velocity and energy absorption on unit weight basis compared to other 
laminates. Interesting results are shown by UD-UHMWPE-H62® and UD-UHMWPE- Endumax® 
fabric reinforced laminates. Orientation of fabric plies is found to have insignificant effect on 
ballistic behavior irrespective of material type. A bi-linear relationship is found between the ballistic 
limit velocity, energy absorption and specimen thickness.  
 

Key words: composite laminates, ballistic limit velocity, ballistic behavior, autoclave process, 
aramids and ultrahigh molecular weight polyethylene 
 

Introduction 
Fiber reinforced polymer composites have progressive applications in different engineering 

fields owing to their inherently superior mechanical properties such as strength, stiffness and light 
weight than conventional metals[1]. Apart that, their properties and form can also be designed to 
meet the needs of a specific application. One of the main application areas of these composites is 
the ballistic protection. The ballistic performance of a composite panel is defined as “the energy 
absorption capability of a composite structure during a ballistic impact”[2]. Composite laminate 
resists the penetration of projectile by absorbing its kinetic energy during a ballistic impact event. 
The ballistic performance of a target material is often determined by the ballistic limit velocity V50, 
of projectile. It is defined as “the velocity at which 50% of projectiles perforate the target”[3]. 
Ballistic limit is an important parameter for designing a composite structure and understanding its 
dynamic damage behavior in order to effectively utilize it as a protective structure. It is a widely 
recognized criterion for assessing the efficiency of armors. 

Apart from the testing parameters, the contents and the characteristics of reinforcing fiber, 
geometry of the reinforcement, thickness of composite panel, stacking sequence of layers, 
hybridization of different reinforcing materials and properties of the matrix are among the major 
parameters which affect the ballistic impact behavior and ballistic limit velocity of composites[4]. 
The failure modes of Spectra®  woven and angle-plied unidirectional fabric reinforced composite 
laminates were examined under ballistic impact loading by Lee et al. [5]. At low areal density, both 
laminates showed similar ballistic limits. However, the differences in ballistic limits became more 
apparent as the areal densities of laminates increased. Ballistic impact behavior of plain weave E-
glass/ epoxy and twill weave T300 carbon/epoxy composites has been studied [6]. It has been 
observed that, for identical ballistic impact conditions, ballistic limit is higher for E-glass/epoxy than 
for T300 carbon/epoxy. The ballistic limit of Spectra®/vinyl ester composite has been reported 
higher than Spectra®/polyurethane composite at a given striking velocity in another study [5].  

Prosser [7] measured V50 of fabric laminates by varying the number of layers and revealed that 
a linear relationship exists between the square of V50 and the number of layers, as long as the 
energy absorption mechanisms remain the same. Cunniff [8] studied the fabric targets with varying 
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number of layers and discovered that, at velocities well above the V50, the layers nearest the strike 
face have a very small effect on energy absorption as they fail almost immediately under the high 
initial strain  Larsson and Svenson [9] conducted a comprehensive research in which the effect of 
hybridization on the ballistic performance of hybridized compliant armor systems using various 
combinations of carbon, Dyneema® and PBO fibers, was investigated. The performance of 
laminates composed entirely of either Dyneema® or PBO was first obtained and then compared 
against the performance of laminates where different percentages of Dyneema® or PBO fibers 
were replaced with corresponding amounts of carbon fibers. It was found that by using 
approximately 50% carbon fibers on the impact face of the laminates (i.e. replacing 50% of the 
Dyneema® or PBO), the ballistic limits were essentially the same as the corresponding laminates 
containing 100% Dyneema® or PBO. Ballistic limits were improved when 25% carbon fiber was 
used on the impact surface. Pandya et al. [10] studied the ballistic impact behavior of hybrid 
composites made using plain weave E-glass fabric, 8H satin weave T-300 carbon fabric and epoxy 
resin. It was observed that ballistic limit velocity, V50 can be increased for the composites by adding 
E-glass layers to T300 carbon layers compared with only carbon composites for the same laminate 
thickness. Placing E-glass layers in the exterior and carbon layers in the interior provides higher 
ballistic limit velocity than placing carbon layers in the exterior and E-glass layers in the interior. 

Different models can be found in literature to predict the ballistic limit velocity of fabrics [11] 
and composite laminates [12-14]. Mamivand and Liaghat [15] developed an analytical model to 
study the effect of layer spacing on target performance of multi-layer two-dimensional woven 
fabrics. It has been concluded that the ballistic limit for constant number of layers, when increasing 
layer spacing would decrease upto a specific distance between layers (named as layers 
decoupling threshold) and further increase in gap between layers did not have any effect on the 
performance of target. Mohan et al. [16] developed a modified analytical model for unidirectional 
composites subjected to ballistic impact. They concluded that damage area of composite panel is 
smaller at velocities lower than the ballistic limit velocity and impact response become more 
localized resulting in less damage area at velocities higher than the ballistic limit velocity.  Morye et 
al. [17] studied the energy absorption behavior of polymer composites upon ballistic impact and 
developed a model by combining the parameters; tensile failure of primary yarns, elastic 
deformation of secondary yarns and kinetic energy of moving target cone to determine the ballistic 
limit of composites. The model was found in good agreement with the experimentally determined 
ballistic limit values. The primary yarns are those in contact with the impactor (projectile) whereas 
secondary yarns are those displaced by the deformation of the primary yarns[18].  

The ballistic impact behavior of multi-layer Kevlar® aramid fabric/polypropylene composite 
laminate (CL) and plain layered aramid fabric (AF) specimens was investigated [19]. It was found 
that the thermoplastic PP matrix increases the ballistic performance of CL targets when compared 
to AF targets with similar areal density, resulting in less aramid fabric needed to obtain the same 
level of protection when the PP matrix is incorporated thus resulting in weight saving and lower 
costs. Othman and Hassan [20] investigated  the effects of different textile designs of aramid 
fabrics on their ballistic performance and found that the cross-ply laminated aramid construction 
exhibited better ballistic performance in terms of higher energy dissipation and minimum layer of 
projectile arrest upon impact. 

The high performance fibers such as para-aramids and ultra-high molecular weight 
polyethylene (UHMWPE) are known for their high resistance to impact damage[21, 22]. Twaron® (a 
registered trademark of Teijin), Kevlar® (a registered trademark of DuPont), Dyneema® (a 
registered trademark of DSM) and Spectra® (a registered trademark of Honeywell) are among the 
well-known high performance fibers. These fibers have many desired engineering properties such 
as high strength, high modulus, light weight and good chemical resistance[23]. The high toughness 
and damage tolerance of these fibers also help in better ballistic performance of composites 
reinforced with them. 

The aim of this study is to compare the ballistic limit velocity and energy absorbed by the 
composite laminates reinforced with aramid and UHMWPE fabrics. Three fabric structures of 
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aramid (woven, biaxial and unidirectional) and two (unidirectional and unidirectional tape) of 
UHMWPE are used as reinforcement. 

Materials and methods 
Materials 
Five different ballistic fabrics, whose properties are given in Table 1, were used as 

reinforcement and nolax A21.2007 low density polyethylene (LDPE) adhesive film (density 0.94 
g/cm3, melting temperature 80°-90°C and melt flow rate of 6-9g/10 min) was used as a matrix 
system. 

Composite manufacturing 
The ballistic fabrics were cut to size of 50cm × 50cm and composite laminates were prepared, 

with same number of fabric layers and different panel thickness, different fabric layers and same 
panel thickness, different orientation of fabric layers and same panel thickness and different 
number of fabric layers and different panel thickness, using the autoclave process. The 
temperature of the process was kept to 110° C and the pressure of the vacuum to 14.8 bar.  

Ballistic testing 
The ballistic performance of composites was assessed by measuring their ballistic limit velocity 

i.e. V50 according to MIL-STD-662F test method, V50 per composite areal density AD, energy 
absorbed (Ea) at ballistic limit and Ea per composite areal density. The energy absorption was 
calculated by using the following equation, 

Ea = 0.5m (V50)
2         (1) 

Where V50 is the ballistic limit and m is the mass of projectile. The ballistic testing apparatus is 
shown in figure 1. The ballistic test was performed using 7.5mm diameter, 9 mm long, 2.93 g 
special type of projectile (shown in figure 1). A projectile, which passes through the panel or 
causes material to be thrown off the back of the panel, is considered to be a complete penetration. 
All other impacts are defined as being partial penetrations. The V50 for a panel is defined as that 
velocity for which the probability of penetration of the projectile is exactly 0.5.  After obtaining a 
partial and a complete penetration, the propellant increment or decrement of 15 m/s was practised.  

Table 1 
Properties of reinforcements used in the study 

Reinforcement type Code Weave type Linear density of 
Warp/Fill  yarns, 

Tex 

Warp/Fill (or 0°-90°) 
yarns 

Areal 
density,g/m2 

Aramid woven fabric- 
CT 736 

R1 2˟2 Basket 
weave 

336/336 Twaron 2000/ 
Twaron 2000 

410 

Aramid woven fabric- 
Artec 

R2 1˟1 Plain 
weave 

58/58 Artec/Artec 135 

Aramid Bi-Axial non-
crimp fabric-XA450 

R3 Bi-axial 
non-crimp 

336/336 Twaron 2000/ 
Twaron 2000 

465 

Aramid UD sheet-
GS3000 

R4 UD 126/126 Kevlar 49/ 
Kevlar 49 

510 

UHMWPE UD sheet-
Dyneema H62 

R5 UD 176/176 Dyneema SK62/ 
Dyneema SK62 

240 

UHMWPE UD Sheet 
Dyneema H5T 

R6 UD 176/176 Dyneema SK62/ 
Dyneema SK62 

240 

 
After a number of projectiles have been fired, the V50 was calculated as the mean of equal 

number of (generally 3 shoots) highest partial penetration velocities and lowest complete 
penatration velocities.  

V50 ballistic limit is a statistical test originally developed by the US military to evaluate hard 
armor. Fundamental to the concept of ballistic limit is a relationship between the probability of 
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penetration of the armor and the striking velocity of the projectile. The projectile-armor relationship 
satisfies the mathematical conditions of probability distribution i.e. for low velocities probability 
approaches zero; for high velocities the probability approaches one; and between those extremes 
of velocity, the probability increases with the increase of velocity. When the general model 
describes physical behavior, the probability of penetration can be treated as a probability 
distribution and is usually described as a Gaussian or normal distribution. The normal distribution 
curve has been found to give a reasonably good representation of the probability of penetration in 
many cases.  

  
Figure 1. Apparatus for ballisitc testing and projectile used for ballistic testing 

 
Results and discussion 
Effect of material type 
Table 2 shows the details of composite laminates produced from different reinforcements. 

Same numbers of fabric layers (24 layers) were used in each composite panel.  Since all 
reinforcing fabrics have different areal density and thickness, so the areal density and thickness of 
all laminates is different based on same number of fabric layers. The composite laminates with 
greater areal density and thickness have higher V50 and absorbed greater energy of projectile. The 
LP3 composite panel reinforced with UD aramid-GS3000 shows the highest V50 and Ea values 
because of its greater thickness and areal density. LP3 panel has 18.10% higher V50 and 32.93% 
higher Ea than the panel reinforced with aramid CT736 and 25.03% higher V50 and 43.80% higher 
Ea than the panel reinforced with UHMWPE-Endumax® sheet. In order to see the effect of different 
material types on ballistic performance, it is better to compare the V50/areal density and Ea/areal 
density of composites. It is clear that V50/areal density and Ea/areal density of composites 
reinforced with UD-ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) fabrics is higher than 
those reinforced with UD and woven aramid fabrics. The hierarchy of V50/areal density and 
Ea/areal density of composites is as follows: 

V50/AD   LP5>LP4>LP2>LP1>LP3       (2) 
Ea/AD   LP5>LP4>LP3>LP2>LP1       (3) 

It is interesting to note that the hierarchies as given in Eqs. (2) and (3) are different. The best 
results in terms of V50/AD and Ea/AD are shown by the LP5 composite panel reinforced with UD-
UHMWPE-Endumax® sheet which shows 22.88% higher V50/AD and 21.45% higher Ea/AD than 
UD-UHMWPE-H62 reinforced composite. Furthermore, LP5 composite shows 47.93% higher 
V50/AD than LP3 (UD aramid-GS3000 reinforced) composite and 42.07% higher Ea/AD than LP1 
(aramid CT736 reinforced) composite as shown in table 3. It is known that the materials 
possessing high modulus and low density disperse the strain wave rapidly away from the impact 
point [25], thus distributes energy over  a wider area and prevents large strains from developing at 
the impact point. The high specific toughness of materials along with high modulus and low density 
also contributes to their better energy absorption and ballistic performance [24]. Both Dyneema® 
SK62 and Endumax® TA23 have high specific toughness and modulus and low density than 
aramids used in this study. It is also known that UD fabric laminates absorb more energy than 
woven fabric laminates for unit areal density [26]. These parameters might be contributing factors 
in the better V50/AD and Ea/AD of UHMWPE reinforced composites laminates. 
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Table 2 
Composite laminates produced with same number of fabric layers (24 layers) 

Label Reinforcement Fabric 
orientation 

Panel 
thickness, 
mm 

Areal 
density, 
kg/m2 

V50, 
m/s 

Ea, J V50/AD, 
m3/kg s 

Ea/AD, 
Jm2/kg 

LP1 R1 0º/90º 12.4 9.840 579.00 491.13 58.80 49.91 
LP2 R2 45º/-45º 9.20 11.040 650.00 618.96 58.90 56.07 
LP3 R3 0º/90º 12.1 12.240 707.00 732.28 57.80 59.83 
LP4 R4 0º/90º 6.20 6.312 540.00 427.19 85.60 67.68 
LP5 R5 0º/90º 4.25 4.776 530.00 411.52 111.00 86.16 

 
Effect of fabric plies number 
Table 3 presents the particulars of composite laminates of similar thickness, reinforced with 

different number of fabric plies. It is obvious from table 3 that LT3 composite panel reinforced with 
UD aramid-GS3000 has 13.58% higher V50  and 25.31% higher energy absorbed compared to 
aramid CT736 reinforced panel with the values of other laminates in between. This may be 
attributed to higher areal density of the fabric as well as the composite panel reinforced with it and 
UD architecture of fabric. The hierarchy of V50/AD and Ea/AD of composites is as follows: 

V50/AD   LT4>LT5>LT2>LT1>LT3      (4) 
Ea/AD   LT4>LT5>LT3>LT2>LT1      (5) 

It is again interesting to note that the hierarchies as given in Eqs. (4) and (5) are different. 
V50/AD and Ea/AD of both UHMWPE fabrics reinforced composites is improved than laminates 
reinforced with aramid fabrics. The best results are shown by LT4 composite panel which is 
reinforced with UD-UHMWPE-Dyneema® H62 whose V50/AD is 21.05% and Ea/AD is 22.74% 
higher than aramid CT736 reinforced panel and 25% and 14.21% higher respectively than the 
panel reinforced with UD aramid-GS3000. The possible reasons for this have already been 
explained above. 

Table 3 
Composite laminates produced with same thickness (9.5±0.6 mm) and different ply number 

Label Reinforcement Fabric 
orientation 

Fabric 
ply 

number 

Areal 
density 
(kg/m2) 

V50, m/s Ea, J V50/AD, 
m3/kg s 

Ea/AD, 
Jm2/kg 

LT1 R1 0º/90º 25 10.150 611.00 546.92 60.20 53.88 
LT2 R2 45º/-45º 24 9.660 605.00 536.23 62.60 55.51 

LT3 R3 0º/90º 21 12.240 707.00 732.28 57.80 59.83 
LT4 R4 0º/90º 31 8.153 623.00 568.61 76.40 69.74 
LT5 R5 0º/90º 44 8.756 637.00 594.45 72.70 67.89 

 
Effect of fabric plies orientation 
The information about composite laminates produced with four types of reinforcements with 

different fabric plies orientations is given in table 4. All composites have almost the same panel 
thickness. Two types of orientations of each reinforcement were studied. It can be observed from 
table 5 that ballistic limit, V50 and energy absorption, Ea of composites reinforced with UD aramid-
GS3000 and V50/AD and Ea/AD of composites reinforced with UD -UHMWPE-Dyneema® H62 
sheet are greater than other composite laminates irrespective of their fabric orientations. Moreover, 
V50, Ea, V50/AD and Ea/AD of composites made with 0º/90º orientation are slightly higher than 
0º/90º/45º/-45º orientation for each reinforcement category showing insignificant effect of fabric 
orientation on ballistic performance. The hierarchies of V50/AD and Ea/AD of composites are also 
found different.  
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Table 4 
Composite laminates produced with same thickness (9.5±0.6 mm) and different fiber orientation 

Label Reinforcement Orientation of 
fabric plies 

Areal 
density 
(kg/m2) 

V50, m/s Ea, J V50/AD, 
m3/kg s 

Ea/AD, 
Jm2/kg 

LO1 R1 0º/90º 10.150 611.00 546.92 60.20 53.88 
LO2 R1 0º/90º/45º/-45º 10.150 573.00 481.00 56.50 47.39 
LO3 R2 45º/-45º 9.66 605.00 536.23 62.60 55.51 
LO4 R2 45º/-45º/0º/90º 9.66 562.00 462.71 58.20 47.90 
LO5 R3 0º/90º 12.24 707.00 732.28 57.80 59.83 
LO6 R3 0º/90º/45º/-45º 12.24 698.00 713.75 57.00 58.31 
LO7 R4 0º/90º 8.153 623.00 568.61 76.40 69.74 
LO8 R4 0º/90º/45º/-45º 8.153 605.00 536.23 74.20 65.77 

 
Effect of composite thickness 
Table 5 presents the data of composites prepared with different thickness and different ply 

number of fabric reinforcements. The orientation sequence of fabric plies is similar in all composite 
laminates. It can be seen from Table 5that V50 and Ea increase almost linearly with the increase in 
panel thickness irrespective of the reinforcement type. The same results are also witnessed by 
Nayak et al. [27] and Nair et al. [28]. The increase in target thickness offers more resistance to 
penetration of the projectile due to different energy absorbing mechanisms especially the shear 
plugging thus leading to higher ballistic limit V50 and energy absorption.  The Ea/AD also increases 
linearly with the increase in panel thickness irrespective of the reinforcement type as shown in 
figure 8(d). However, the trend is not similar for V50/AD. 

Table 5 
Composite laminates produced with different thickness, different ply number and same fabric 

orientation 

Label Reinf
orcem

ent 

Fabric 
ply 

number 

Orientation 
of fabric 

plies 

Total areal 
density, 
kg/m2 

V50, 
m/s 

Ea, J V50/AD, 
m3/kg s 

Ea/AD, 
Jm2/kg 

LD1 R1 10 
15 
20 
25 

0º/90º 
0º/90º 
0º/90º 
0º/90º 

5.21 
6.82 
8.02 

10.15 

318.00 
403.00 
498.00 
611.00 

148.15 
237.93 
363.33 
546.92 

61.00 
59.10 
62.10 
60.20 

28.44 
34.89 
45.30 
53.88 

LD2 R2 12 
16 
20 
24 

45º/-45º 
45º/-45º 
45º/-45º 
45º/-45º 

5.5 
6.9 
8.0 
9.66 

306.00 
405.00 
483.00 
605.00 

137.18 
240.30 
341.77 
536.23 

55.60 
58.70 
60.40 
62.60 

24.94 
34.83 
42.72 
55.51 

LD3 R3 8 
12 
16 
21 

0º/90º 
0º/90º 
0º/90º 
0º/90º 

5.7 
8.3 

10.40 
12.24 

398.00 
521.00 
613.00 
707.00 

232.06 
397.66 
550.50 
732.28 

69.90 
62.80 
58.90 
57.80 

40.71 
47.91 
52.93 
59.83 

LD4 R4 15 
20 
25 
31 

0º/90º 
0º/90º 
0º/90º 
0º/90º 

4.1 
5.2 
6.55 
8.15 

318.00 
420.00 
516.00 
623.00 

148.15 
258.43 
390.07 
568.61 

77.60 
80.80 
78.80 
76.40 

36.13 
49.70 
59.55 
69.77 

LD5 R3+R4 6+10 
8+12 

10+12 
10+16 

0º/90º 
0º/90º 
0º/90º 
0º/90º 

5.1 
6.2 
7.4 
9.02 

348.00 
450.00 
546.00 
655.00 

177.42 
296.66 
436.74 
628.52 

68.20 
72.60 
73.80 
72.60 

34.79 
47.85 
59.02 
69.68 
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Damage patterns 
Damage patterns due to ballistic impact from the front and bottom sides of the composites 

reinforced with aramid CT736, biaxial aramid XA450, UHMWPE-H62 and UHMWPE-Endumax® 
specimens are given in figure 2.  

 

Figure 2. Damage patterns of composite reinforced with (a) aramid CT736 
(b) biaxial aramid XA450 (c) UHMWPE-H62 (d) UHMWPE-Endumax® 
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It should be noted that the ballistic impact parameters namely projectile mass and projectile 
diameter were kept same during the study. It can be observed that the size of damage around the 
point of impact on front side is larger for laminate reinforced with UHMWPE-Endumax®. The 
intensity of damage in the inner region is found to be greater than outer region for all the impacted 
composite laminates. The damage is more lacalised on the front side of laminates reinforced with 
aramid CT 736 and biaxial aramid XA450. Different failure modes such as shear plugging, fiber 
breakage, fiber stretching, bulging, delamination and fibrillation are observed. These failure modes 
may be considered the major energy absorption mechanisms during the ballistic impact event. 

Conclusion 
In the current study, experimental investigations were carried out to assess the effects of fiber 

type, fabric structure, orientation of fabric plies and thickness on the ballistic limit and energy 
absorption of different composite laminates. Based on our results, following conclusions are made: 

 Unidirectional fabrics reinforced composites exhibited higher ballistic limit velocity and energy 
absorption per unit areal density compared to other laminates. 

 Composite laminates with biaxial aramid fabric showed higher ballistic limit and energy 
absorption per unit areal density than the one with woven aramid fabric. 

 Based on same thickness of laminates, UD-aramid GS3000 reinforced composite displayed 
good ballistic limit and energy absorption than others. However, UD-UHMWPE-H62® and UD-
UHMWPE-Endumax® reinforced composite showed good ballistic limit and energy absorption 
per unit areal density. 

 Fabric orientation had insignificant effect on ballistic performance of composites irrespective of 
reinforcement type. 

 A linear relationship was observed between ballistic limit, energy absorption and composite 
thickness. 

 Woven and bi-axial fabric reinforced laminates exhibited localized damages with little 
delamination. However, unidirectional laminates had large areas of damages, mainly including 
delamination and bulge. 
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Изследване влиянието на омрежването на влакна от поливинилалкохол върху 
разтворимостта им  

 
Николай Тодоров, Маргарита Незнакомова 

 

Изследванa е разтворимостта на настил от поливинилалкохолни нановлакна, 
получени по метода електроовлакняване, в буферен разтвор (pH 7.0) при 36oC. Целта е 
да се определи скоростта на разтваряне и възможността за контролиране на 
резорбируемостта във времето, след предварително омрежване на влакната с UV-254 
без използване на омрежители. Установява се намаляване на разтворимостта с 
нарастване на времето на облъчване при постоянно разстояние между лампата и 
пробата. Резултатите дават възможност да се предвиди контролираното доставяне 
на активни добавки към базовия разтвор от поливинилалкохол, при използване на 
двуслойните пластири за защита от инфекции и регенериране на кожата.  

 
Ключови думи: УВ омрежване, поливинилалкохол, нановлакна 
 

Investigation of the influence of crosslinking of polyvinyl alcohol fibers on their 
solubility 

 
Nikolay Todorov, Margarita Neznakomova 

 
The solubility in a buffer solution (pH 7 and 36oC) of a layer from polyvinyl alcohol nanofibers 

produced by electrospinning has been investigated. The objective is to determine the rate of 
dissolution and the possibility of controlling it by pre-cross-linking the fibers with UV254 without 
using a chemical cross-linker. A reduce solubility with increasing the exposure time at a constant 
distance between the lamp and the sample was found. The results make it possible to provide a 
controlled delivery of active additives to the base solution of polyvinyl alcohol as a double-layer 
patches for protection against infections and skin regeneration.  

 
Keywords: UV-crosslinking, PVA, nanofibers 
 
Увод 
Поради уникалните си качества - голямо съотношение повърхност/обем, висока 

порестост и повишени физико-механични характеристики, нановлакната намират широко 
приложение в различни области на медицината: тъканно инженерство [1], изкуствени органи 
[2], обездвижване на ензими [3], превързочни материали [4] и доставяне на лекарства [5].  

При използването на нановлакната в медицината, като доставчик на лекарства, особено 
важно е да се установи скоростта на разтварянето им. Приема се, че степента на отдаване 
на лекарството трябва да става постоянно, заедно със степента на изграждане на тъканта 
[6]. Крайният резултат на разграждане може да бъде: промяна на дадено свойство, без 
загуба на маса; загуба на маса при деструкция на полимерната верига; пълно разпадане до 
вода и въглероден диоксид или метан [7].  

Поливинилалкохол (ПВА) е винилов полимер, получен чрез осапунване на мономери със 
спрегнати двойни връзки и за разлика от повечето винилови полимери, които заради своята 
голяма молекулна маса и хидрофобни свойства се разграждат за около 300 години [8], ПВА 
има значително-бърза биоразградимост. Това се дължи на наличието на множество 
хидроксилни групи в макромолекулата, което обуславя хидрофилния му характер [9]. Всичко 
това заедно с високата поносимост на имунната система към полимера, правят 
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поливинилалкохола изключително подходящ за доставка на лекарства под формата на 
нановлакна. На фиг. 1 са показани възможните промени в структурата на полимера по 
време на формиране на нановлакна по метода на електроовлакняване. При оптимални 
параметри на процеса, водата, която е разтворител, се изпарява напълно. Локалното 
окисление допълнително оказва влияние върху физичните параметри на влакната.  

 

 
Фиг. 1 Възможна промяна на структурата на поливинилалкохол при премахване на вода [10] 

 
Омрежване може да се осъществи по два начина: 

1. Самопроизволно в резултат на странични реакции при взаимодействие на 
функционални групи или атоми на две съседни макромолекули. За ПВА това се дължи 
или на термична дехидратация на полимера или на фотохимични реакции [11]; 

2. В резултат на специално ориентирани реакции с използване на омрежващи вещества 
[12] или допълнително окисление [10]. 

Първият начин се прилага сравнително рядко при класическите ПВА влакна, тъй като се 
получават сравнително малко напречни връзки и едновременно с това протичат странични 
реакции на деструкция. По друг начин стоят нещата при нановлакната с много малък 
диаметър, предназначени за носители на биологично активни добавки. Те трябва да се 
разтварят с определена, регулирана скорост, която зависи от необходимостта от защита на 
човешката кожа и резорбиране за точно определен период от време. Така частичното 
намаляване на хидроксилните групи чрез създаване на не много силни напречни връзки по 
продължение на полимерната верига, може да повлияе върху скоростта на отделяне на 
допълнително въведените в полимерния разтвор, биологично активни добавки. 

При фотохимичното омрежване се получава най-добър контрол, чрез контролиране 
времето за облъчване, без да се въвеждат вещества, които понякога са токсични. Това е 
показано от Sheela и колектив след обработка на изсушени филми от поливинилалкохол с 
УВ светлина (тип В). Те установяват, че с увеличаване времето на облъчване се появяват 
пикове в ИЧ спектъра на поливинилалкохола, които са изместени в посока на по-голямата 
дължина на вълната [13]. Zidan установява в свое изследване, че излагането на 
поливинилалкохол на УВ 254nm води до поява на нова кристална фаза с различна точка на 
топене в аморфния полимер [14]. 

С настоящата работа се изследва влиянието на времетраенето на облъчване с 
химически активната област на УВ светлината, върху разтворимостта на мат от ПВА влакна, 
получени по метода на електроовлакняването. Определена е кинетиката на разтваряне 
след облъчване от 15 до 360s и 15 до 120min. 
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Материал и методи 
За получаване на влакната по метода на електроовлакняването са използвани 9%-ни, 

водни разтвори на ПВА на фирмата Merck с каталожен номер 114266 - молекулна маса 72 
000 и степен на хидролиза между 86.5-89%.  

С помощта на кондуктометър Hanna-EC/TDS е измерена електропроводимостта на 
получените разтвори. Стойностите за pH на разтворите е определена от тест ленти pH 4,9-
7,0. 

Овлакняването е извършено при 70% относителна влажност на въздуха и 21оС 
температура на околната среда, отстояние между дюзата и колектора 19cm и номинално 
напрежение 22kV. Времето за овлакняване е 120min.  

Параметрите на процеса са представени в таблица 1. Използваните стойности 
позволяват висока повторяемост на резултатите. 

Таблица 1 
Овлакняване на разтвор от ПВА 

Влажност, 
% 

t на околната 
среда, оС 

Напрежение, 
kV 

Разстояние, 
cm 

Игла, G Дебит, 
μl/h 

Време, h 

55 22 21 18 26 250 2 

 
Изследваните настили от влакна са с площ 0,28cm2. Облъчване е извършено с УВ-254 

лампа на фирмата Konrad Benda с 15W мощност на облъчване и 8cm фиксирано отстояние 
от пробата. Времето за облъчване е 15-360s и 15-120min. 

След обработката в УВ поле, настилите се поставят на дъното на стъклени епруветки, в 
които се налива 4,3g фосфатен буферен разтвор (PBS). Разтворът е на водна основа с 
участието на натриев хидроген фосфат и натриев хлорид, като гарантира постоянно pH 7,0. 
Епруветките се поставят във вана при 36оС за период от 2h. Поради малката маса на 
изследваната проба, не е възможно определяне на изменението й преди и след престоя в 
буферния разтвор, поради което измененията са определяни спектрално. Използван е 
спектрофотометър Shimadzo UV/Vis 1202 с работен диапазон 200-1100nm. Изследването на 
промяната в хидрофилността на омрежените пластири е извършено чрез 10µl спринцовка с 
дестилирана вода. Големината на образуваната капка е показана на фиг.2. Направени са 
снимки на слоя преди и след накапване.  

 
Фиг. 2 Големина на образуваната капка от микрокапилярата 

Резултати 
Малкият размер на пробите и силно хигроскопичният им характер не позволяват да се 

отчетат тегловните разлики преди и след поставянето им в буферния разтвор. Ето защо, 
отчитането на разтварянето е направено по промяната на коефициента на поглъщане от 
снетите УВ спектри с времето. На фиг. 3 са представени УВ спектър и получените резултати 
за разтворимостта на мат от ПВА нановлакна без фотохимично облъчване. Получената 
линейна зависимост дава възможност да се определи скоростната константа на разтваряне 
на настила от нановлакна и да се изясни влияят ли структурните промени след облъчване 
върху скоростта на процеса (фиг. 3б). Известно е, че разтворимостта на полимерите зависи 
от природата на макромолекулата им и тази на разтворителя. Наличието на нови напречни 
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връзки и тяхното количество, ще промени скоростта на разтваряне при определена, 
постоянна температура. При построяване на графика в координати y=f(t,A) (фиг. 3б) се 
получава права, като тангенсът на ъгъла на наклона е равен на константата К: 

                                                            dА / dt = К.А                                                               (1) 

Където А е максималният коефициент на поглъщане при дължина на вълната 200-
1100nm, 

K – скоростна константа на процеса на разтваряне на твърдо тяло;  
dА – безкрайно малка част от коефициента на поглъщане; 
dt – безкрайно малка част от времето за облъчване. 

              

 

Фиг. 3 а) Разтваряне на слой от ПВА без последващо УВ облъчване в буферен разтвор 
при 36оС и б) разлика между отчетените пикове на разтворите и пика на буферния разтвор 

 
Така всички изменения в разтворимостта на получавания мат, в зависимост от 

условията на получаването му добиват цифрово изражение. От полученото уравнение на 
кривата следва че скоростната константа на разтваряне на неомрежени влакна от ПВА е 
К=0,0184. Промяната на вида на зависимостта, също показва изменение на процеса на 
отделяне на полимера в разтворено състояние.  

На фиг. 4 са представени получените резултати за разтворимостта на влакна от ПВА 
след кратък интервал на УВ облъчване (15-360s). Отчетените стойности се различават 
слабо от тези за необлъчен ПВА за време от 2h. Получените резултати показват, че времето 
за облъчване е недостатъчно за да повлияе на разтворимостта. Отчетената разлика между 
пробите би могла да се обясни с неравномерността на слоя.  

 

Фиг. 4 а) Разтваряне на слой от ПВА с последващо кратко УВ облъчване в буферен 
разтвор при 36оС и време за разтваряне 2h и б) разлика между отчетените пикове на 

разтворите и пика на буферния разтвор 



 
114  Научна конференция ЕМФ 2016 

 

Процесът на разтваряне на твърди вещества в течни разтворители се извършва в два 
етапа: първият е солватация - преход на молекулите или йоните от твърдата фаза в течния 
разтвор и свързването им с молекулите на разтворителя. Възможно е част от молекулите да 
се върнат обратно, като тази реакция протича преимуществено, когато концентрацията на 
разтвореното вещество в разтвора нараства. Когато скоростите на правата и обратна 
реакция се изравнят, разтворът се насища и се установява равновесие между двете фази. 
Така се обяснява полиномния характер на получената зависимост между коефициента на 
поглъщане и времето за облъчване. То не е достатъчно за образуване на напречни връзки, 
а в същото време е възможно протичане на деструктивни фотохимични реакции и процес на 
дехидратация на полимера.  

С увеличаване времето за облъчване бе установено намаляване на разтварянето на 
влакната в буферния разтвор (фиг. 5). Отчетената разлика е по-ясно изразена в сравнение с 
резултатите при кратко облъчване. Забелязва се логичното намаляване на разтворимостта 
с увеличаване времето на облъчване, като при 90min и 120min коефициентите на 
поглъщане са сходни.  

 

Фиг. 5 а) Разтваряне на слой от ПВА с последващо продължително УВ облъчване в 
буферен разтвор при 36оС и време за разтваряне 2h и б) разлика между отчетените пикове 

на разтворите и пика на буферния разтвор 
 

От изведеното експериментално уравнение съвсем ясно се вижда намаляване на 
скоростната константа на процеса с увеличаване на времето на облъчване. За да се получи 
мат от ПВА нановлакна с активна добавка и нейното контролирано отделяне, е необходимо 
облъчване от 60 до 120min. 

С накапване на пробите с дестилирана вода е възможна предварителна оценка на 
хидрофилността/хидрофобността на настила от нановлакна. Установи се, че при накапване 
на вода върху необлъчена проба, тя бързо дифундира в обема на пробата, която се 
разтваря за 1s. Материалът е силно хидрофилен както може да се види от снимката, 
представена на фиг. 6. Пробата с размери от 4cm2 се свива и заема формата на капка. 

 
Фиг. 6 Слой от ПВА влакна без УВ облъчване а) преди накапване и б) след накапване с вода 
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След облъчване в продължение на 120min, поведението на изпитвания слой се 
променя. Капката променя слоя в гелообразен в зоната на контакт, но настилът показва 
резистентност към водата и не променя формата си (фиг.7б).  

 

Фиг. 7 Слой от ПВА влакна след УВ облъчване а) преди накапване и б) след накапване с 
вода 

 
След успешната промяна на хидрофилността на слоя с УВ омрежване бе направен опит 

за омрежване и чрез термична обработка в сушилна камера при 130оС за 30min (фиг. 8). 
След накапване на пробите бе установено значително намаляване на хидрофилността. 
Капката не хидролизира слоя влакна в зоната на контакт и запазва сферична форма (фиг. 
8б).  

 

Фиг. 8 Слой от ПВА влакна след термична обработка при 130оС за 30min а) преди 
накапване и б) след накапване с вода 

Заключение 
В заключение може да се каже, че: 

1. Скоростта на разтваряне се променя обратнопропорционално с времето на облъчване; 
2. След омрежване хидрофилността намалява; 
3. Пробите, омрежени при различна продължителност на обработката се разтварят с 

различна скорост. Това позволява да се произведат матове които да се резорбират с 
различна скорост от кожата и при това контролируемо да подават активната субстанция. 
 
Тези първични резултати върху разтворимостта на матове от ПВА нановлакна показват 

възможността за изследване на поведението им, след добавяне на активни добавки, както и 
възможността за контролиране на резорбируемостта им, така че изследванията в тази 
посока ще бъдат продължени. 
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Научните изследвания, резултатите от които са представени в настоящата 
публикация, са финансирани от договор ДУНК-01/3 от 29.12.2009 на тема: “Създаване на 
Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на 
знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната ефективност и 
виртуалното инженерство”, към фонд „Научни изследвания“. 
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Влияние на температурата на процеса багрене върху качеството на 
полиестерни прежди 

 
Михаил Панчев 

 
В статията са представени резултатите от изследвания на полиестерна прежда 

преди и след процеса на багрене с дисперсни багрила. Тези резултати дават представа 
за изменението на основни характеристики на преждата, настъпила вследствие на 
температурата, при която се провежда процеса. 

 
Ключови думи: багрене, полиестерна прежди, дисперсни багрила  

 

Influence of the temperature of the dyeing process the quality of polyester yarns 
 

Mihail Panchev 
 

The article presents the results of research of polyester yarn before and after the process of 
dyeing with disperse dyes. The results show the changes in some basic characteristics of the yarn, 
due of the temperature at which the process is conducted. 

 
Key words: dyeing, polyester yarn, dyestuffs 
 
Въведение 
Едни от най-разпространените синтетични влака са полиестерните. Делът им в световен 

мащаб е 42% от произведените количества синтетични влакна [1]. Полиестерните влакна са 
предпочитани като щапелни влакна при производството на прежди смеси с натурални 
влакна и по-рядко самостоятелно. Те повишават предилната способност, здравината, 
разтегливостта и устойчивостта на претриване. Много широко приложение намират и за 
производството на синтетични коприни.  

Поради плътната си структура и липсата на подходящи реактивоспособни групи, 
полиестерните влака си багрят трудно. Въпреки различни разработки, свързани с багрене на 
полиестерни влакна [2], основните багрила, които се използват, са дисперсните. Те 
представляват водонеразтворими цветни органични съединения, поради което се прилагат 
под формата на водни суспензии или дисперсии с големина на частиците 0,2÷2 µm [3]. 
Дисперсните багрила се използват за ацетатни и полиестерни влакна, но могат да се 
използват и за получаване на светли и средни тонове върху полиамидни и 
полиакрилнитрилни влакна. Основното им предназначение в момента е за багрене на 
полиестерни влакна. Съществуват три метода за багрене:  

1. Термозолен – за багрене на тъкани от 100% полиестерни влакна и техните смеси с 
памук и вискоза. 

2. Високотемпературен – 125÷135оС – за багрене на тъкани от 100% полиестерни влакна. 
Този метод е с ограничено приложение за багрене на смеси с вълна. 

3. Багрене при температура 100оС и атмосферно налягане с добавка на ускорители 
В повечето статии, свързани с багренето на различни видове текстилни материали, се 

предлагат различни подходи и начини за третиране на текстилните материали, без да се 
разглежда влиянието на багрилния процес върху показателите на текстилните изделия. 
Целта на настоящото изследване е да се установи при температурата 130оС на процеса 
багрене как се променя качеството на полиестерната прежда.  
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Експериментална част 
За провеждане на експеримента се използва полиестерна прежда от щапелни влакна с 

линейна плътност 60, 40 и 20 tex. Линейната плътност на използваните влакна е 1,6 dtex, а 
дължината на полиестерните влакна е 38 mm. Използва се високотемпературен метод на 
багрене при температура 130оС в автоклав Thies. Този тип автоклави са за багрене на малки 
количества прежда до 3 kg, които предварително са навити на бобини от по 250 g. 
Количеството на багрилото е 1% спрямо теглото на багрената прежда, количеството на 
натриевата основа е 5%. Режимът на багрене е представен на фиг.1. 

Фиг.1 Режим на багрене 
 

За да се установи влиянието на температурата 130оС на багрене, върху 
характеристиките на преждите, се правят поредица от изследвания преди и след 
провеждане на обработката. Последователно се определя: линейната плътност, здравината 
и разтегливостта до скъсване и сука на преждата. 

Анализ на получените резултати 
Линейна плътност на преждите  
Преди да се проведат измерванията, пробите се поставят за 24 часа в климатичен шкаф 

при стандартни условия (температура 20оС ± 2оС и влажност 65% ± 2%). 
След провеждане на изследванията, за да се определи влиянието на температурния 

режим на багрене върху изследваните величини (линейна плътност, здравина, разтегливост 
и сук на преждата), се прави проверка за равенство на две случайни величини по критерия 
на Стюдент. При допускането, че случайните величини са нормално разпределени, 
дисперсиите да са еднородни, и променяме само изследваният фактор (температурата). 

Установяването на линейната плътност на преждите се извършва като се намотават 10 
проби от по 100 m на мотовило, след което се претеглят и се определя линейната плътност. 
На фиг. 2 са представени графично резултатите от измерването на линейната плътност на 
преждите преди и след провеждане на процеса на багрене. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Дизайн и технологии за облекло и текстил   119 
 

 
 

 
    А       Б 

 
В 

Фиг.2 Линейна плътност на преждата 

А – прежда с линейна плътност 20 tex; Б – прежда с линейна плътност 40 tex 
В – прежда с линейна плътност 60 tex; 1 – необагрена прежда; 2 – обагрена прежда 

 
След провеждане на процеса багрене се установи, че линейната плътност на преждата 

е нараснала средно с 1 tex прямо първоначалните изследвания. Този факт се дължи на 
температурата, при която се провежда режима на багрене, тъй като процесът на обработка 
се извършва при 130оС. Високата температура води до свиване на полиестерните влакна.  

Здравина и разтегливост на полиестерните прежди 
При провеждане на изследванията за определяне здравината и разтегливостта до 

скъсване на полиестерни прежди се използван динамометър с линейно нарастване на 
удължението. На фигура 3 са представени резултатите от изследване на здравината на 
полиестерната прежда преди и след процеса на багрене. От фигурата се вижда значително 
нарастване на здравината средно с 5 cN/tex на преждата след процеса на багрене с 
линейна плътност 20 tex.  
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Фиг.3 Здравина на полиестерна прежда  
А – прежда с линейна плътност 20 tex; Б – прежда с линейна плътност 40 tex 

В – прежда с линейна плътност 60 tex; 1 – необагрена прежда; 2 – обагрена прежда 
 

Значителното нарастване на удължението (фиг. 4) на преждите след процеса на багрене 
си има своето логично обяснение, свързано със способността на полиестерните влакна да 
се свиват в гореща вода, като преждата се свива с 5÷10% [1, 5] от общата дължина на 
произведената прежда. Това води до увеличаване на разтегливостта. Най-голямо 
нарастване на разтегливостта се наблюдава при прежди с линейна плътност 40 и 60 tex. 
Този факт би могъл да се обясни с наличието на по-голям брой влакна в напречно сечение. 

За да се потвърди свиваемостта на преждата и определи точният процент се правят 
изследвания на 10 проби от 1 m преди и след протичане на процеса багрене. Вследствие на 
този експеримент се установи, че средната свиваемост S на преждата е 6%. 

Направени са проверки за статистическите хипотези за математическо очакване за 
равенство на статистическите оценки, спрямо здравина и разтегливост на полиестерна 
прежда. Направеното сравнение е по критерия на Стюдънт е tR > tT, показва, че има 
статистически доказана разлика, която се дължи на температурата на багрене. 
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Фиг.4 Разтегливост на полиестерна прежда 
А – прежда с линейна плътност 20 tex; Б – прежда с линейна плътност 40 tex 

В – прежда с линейна плътност 60 tex; 1 – необагрена прежда; 2 – обагрена прежда 
 

Таблица1  
Проверки за статистически хипотези за равенство на математическите очаквания 

R [cN/tex] 

 
 ̅   ̅    

    
  tT tR 

 
60 tex 57,4 56,76 0,336 0,2 2,262 2,72 tR > tT 

40 tex 55,55 54,58 1,332 0,35 2,262 2,35 tR > tT 

20 tex 50,76 55,9 3,01 0,52 2,262 8,64 tR > tT 

 [%] 

 
 ̅   ̅    

    
  tT tR 

 
60 tex 21,518 26,651 0,62 0,239 2,262 20,62 tR > tт 

40 tex 19,408 22,654 0,4017 0,6721 2,262 9,83 tR > tт 

20 tex 17,801 18,836 0,5932 0,4035 2,262 3,28 tR > tт 
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Определяне сука на преждите  
За определяне сука на преждата се използва методът за еднократно 

разсукване/усукване. Графично резултатите от измерването са представени на фиг. 5. 
Установяват се малки изменения на сука вследствие на процеса на багрене. Това би могло 
да се обясни с неуравновесения сук, който се получава при производството на прежди. 
Уравновесяването на сука се осъществява в багрилната баня поради високата температура 
от 130оС, напреженията между влакната намаляват, като протича процес на релаксация. 

 

 
                                        А                                                                          Б 

 
В 

Фиг.5 Сук на полиестерна прежда 
А – прежда с линейна плътност 20 tex; Б – прежда с линейна плътност 40 tex 

В – прежда с линейна плътност 60 tex; 1 – необагрена прежда; 2 – обагрена прежда 
 
Изводи 
От проведените експериментални изследвания за установяване влиянието 

температурата на процеса на багрене върху качеството на полиестерни прежди могат да се 
направят следните изводи: 

1. При проведения температурен режим на багрене се установи свиване на преждата 6% 
спрямо началната дължина. 
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2. При температура на багрене 130оС се получава релаксация на напреженията и 
уравновесяване на сука. 

3. След провеждане на процеса багрене вследствие на свиването на полиестерната 
прежда линейната плътност нараства средно с 1 tex, здравината до скъсване – с 5 
cN/tex, а разтегливостта - с 5%. 
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Изследване на устойчивостта на претриване и пилингообразуване на памучни 
плетени платове 

 
Диана Германова-Кръстева  

 
Изследвана е устойчивостта на претриване и на пилингообразуване на различни 

структури плетени платове, изработени от 100% П. За целта е използван уред на 
Martindale, производство на фирма SDL Atlas Ltd. Устойчивостта на претриване е 
оценена чрез загубата на маса и намаляването на дебелината на платовете след 500, 
1000, 1500 и 2000 цикъла. Устойчивостта на пилингообразуване е определена с помощта 
на фотоеталоните на EMPA за плетени платове. 

 
Ключови думи: износоустойчивост, устойчивост на претриване, устойчивост на 

пилингообразуване, плетени структури 
 

Investigation on the Abrasion Characteristics and Pilling Performance 
of Knitted Fabrics from Cotton Yarns 

 
Diana Germanova-Krasteva 

 
The abrasion resistance and the pilling performance of different knitting structures made from 

100% cotton yarns are studied. The knitted fabrics are tested according to the Martindale’s method 
using the SDL Atlas Ltd device. The abrasion characteristics are evaluated by the loss of fabrics’ 
weight and the rate of thickness reducing after 500, 1000, 1500 and 2000 cycles. The pilling 
performance is assessed using EMPA standard photographs for knitted fabrics. 

 
Key words: resistance, abrasion, pilling, knitting structures, knitted fabrics 

 
Въведение 
Плетени платове намират широко приложение за спорт и свободното време поради 

своята мекота, гъвкавост и разтегливост. Най-често се изработват на високопроизводителни 
кръглоплетачни машини, което е изгодно от икономическа гледна точка. 

По отношение на използваните материали, те могат да бъдат различни, като все по-
често се използват високотехнологични влагопроводящи материали (Moisture Management 
Materials) [15]. Независимо от все по-широкото навлизане на тези материали, главно поради 
факта, че се разполагат в по-високия ценови клас, значителна част от спортните облекла се 
изработват от памук. 

Честата и интензивна употреба на облеклата за спорт и свободното време, както и 
използването на памучни прежди с относително по-нисък интензитет на усукване, води до 
по-лесното и по-бързото им износване, което прави актуално изследването на тяхното 
поведение при претриване. 

Ефектът от взаимодействието на платовете, и в частност на трикотажните, с претриващ 
елемент е износване (промяна на определено физико-механично свойство или комплекс от 
свойства) и формиране на пъпки, т. нар. пилинг-ефект. 

За изследване на устойчивостта на претриване и пилингообразуване са разработени 
редица стандартизирани методи, които се различават по начина на взаимодействие на 
плата с триещия елемент [16]. 

Един от най-разпространените методи е този на Martindale, който е реализиран от 
редица фирми производителки на уреди за изпитване на текстилни материали. Той 
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позволява конструктивно, чрез използването на набор от аксесоари и промяна на 
параметрите на движение на претриващия елемент, на един и същи уред да се реализират 
заложените в стандартите БДС EN ISO 12947:2002 и БДС EN ISO 12945:2002 условия на 
изпитване на претриване и на пилингообразуване [13, 14]. 

Поради значимостта на проблема, изследвания по темата са проведени от различни 
автори. Анализ на устойчивостта на претриване на текстилните материали е направен от 
колектив от Ege University, Измир, Турция [1]. Той обхваща механизма на претриване, 
факторите, които оказват влияние върху протичането на процеса, методите и уредите за 
оценка. Най-често обект на проучване са влиянието на метода на предене (роторно, рингово 
или компактно) [2, 6, 7, 10, 11], финишната обработка [3, 5] и структурата на плетения плат 
[3]. Изследвания са проведени и с различни по сили състав материали – памучни, вълнени, 
химични, с и без еластомерна нишка [4, 8, 9, 10, 12]. Логично, прилагането на компактно 
предене подобрява поведението на плата при претриване, непозволявайки на здраво 
захванатите влакна да се измъкнат от структурата на преждата. Обагрените платове също 
показват по-голяма устойчивост на претриване спрямо суровите. Като по-подходящи от 
гледна точка на износване се оказват интерлок платовете спрямо тези, изработени в гладка 
еднолицева плетка. 

Цел на изследването 
Целта е да се изследва влиянието на вида на плетената структура върху устойчивостта 

на претриване и пилингообразуване на памучни плетени платове, предназначени за  
облекло за спорт и свободното време. 

Експеримент 
Изследвани са общо 6 плетени плата. За изработването им се използвани рингови 

прежди с различна линейна плътност, но с приблизително еднаква интензивност на 
усукване в границите на αm = 75÷80. Единствено пълнежната нишка за Материал 1 е със 
суков коефициент αm = 65, но претриване от опаковата страна не е извършвано. Всички 
прежди са багрени с директни багрила. 

Описание на изследваните материали е направено в Табл. 1. 
Таблица 1 

Описание на изследваните плетени платове 

Плетен плат Структура 
Линейна плътност 

на нишките 
Площна маса, g/m2 

Материал 1 
гладка еднолицева пълнежна плетка 
с  некардирана опакова повърхност 

основна Ne 20/1 
пълнежна Ne 10/1 

330 

Материал 2 гладка еднолицева плетка Ne 30/1 160 

Материал 3 гладка еднолицева плетка Ne 20/1 190 

Материал 4 еднолицево пике Ne 28/1 230 

Материал 5 интерлок Ne 30/1 250 

Материал 6 ребрена плетка Ne 24/1 210 

 
Изследванията са проведени на уред на M235 на 

фирма SDL Atlas Ltd, Великобритания, работещ по 
метода на Martindale (Фиг. 1). 

Изпитването на претриване  е извършено 
съгласно БДС EN ISO 12947-3:2002, а изпитването 
на пилингообразуване - съгласно БДС EN ISO 
12945-2:2002. 

За всеки вид изследване са тествани по 4 проби, 
колкото са главите на уреда. 

 
   Фиг. 1 Общ вид на уред M235 на фирма SDL Atlas 
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Определено е изменението на масата на пробите и 
дебелината им след 500, 1000, 1500 и 2000 цикъла на 
претриване. Масите са измервани с помощта на 
електронна везна с точност 0,001 g, а дебелините – на 
дигитален дебеломер на фирма Hans Schmidt, 
Германия, съгласно БДС EN ISO 5084:2002. 

За оценка на склонността към пилингообразуване 
са използвани фотоеталоните на EMPA за плетени 
платове (Фиг. 2), като изследването е извършено при 
степен на натоварване 4, съответстващо на 2000 
цикъла на претриване. 

В Табл. 2 са обобщени резултатите от 
измерванията за изменение на масата на пробите, а в 
Табл. 3 - тези за дебелината им. 

Фиг. 2 Фотоеталони на EMPA   
Таблица 2 

Изменение на масата на пробите след претриване 

Материал 
Начална 
маса, g 

След 500 
цикъла, g 

След 1000 
цикъла, g 

След 1500 
цикъла, g 

След 2000 
цикъла, g 

Измене-
ние, % 

Материал 1 0,405 0,403 0,402 0,401 0,398 -1,57 

Материал 2 0,192 0,189 0,187 0,186 0,185 -3,82 

Материал 3 0,229 0,226 0,225 0,223 0,222 -3,34 

Материал 4 0,289 0,289 0,288 0,288 0,286 -1,15 

Материал 5 0,307 0,307 0,306 0,306 0,303 -1,09 

Материал 6 0,387 0,387 0,385 0,381 0,380 -1,81 

 
Таблица 3 

Изменение на дебелината на пробите след претриване 

Материал 
Начална 
маса, g 

След 500 
цикъла, g 

След 1000 
цикъла, g 

След 1500 
цикъла, g 

След 2000 
цикъла, g 

Измене-
ние, % 

Материал 1 1,46 1,42 1,39 1,37 1,39 -5,02 

Материал 2 0,68 0,68 0,66 0,85 0,69 1,48 

Материал 3 0,73 0,74 0,75 0,89 0,75 3,45 

Материал 4 1,07 1,01 1,02 1,04 1,03 -3,74 

Материал 5 1,06 1,20 1,24 1,18 1,15 8,52 

Материал 6 1,73 1,62 1,58 1,59 1,57 -9,25 

 
Графично изменението на масата и дебелината в процеса на претриване е показано на 

Фиг. 3 и 4. 
От получените резултати ясно се вижда, че при претриване най-интензивно се износват 

платовете в гладка еднолицева плетка, като след 2000 цикъла загубата на маса и в трите 
мостри (Материали 1, 2 и 3) е 7 mg. Логично, върху процентната загуба на маса влияние 
оказва дебелината - при Материал 2, който е с площна маса 160 g/m2, загубата е 3,82%, при 
Материал 3 (190 g/m2) тя е 3,82%, а при Материал 1 (330 g/m2) - 1,57%. 

Аналогично е и поведението на плата в ребрена плетка. След 2000 цикъла той също 
губи 7 mg от масата си. Разликата с гладката еднолицева плетка обаче е в начина, по който 
протича процеса на износване. Докато при гладката еднолицева плетка се наблюдава бързо 
износване в първите 1000 цикъла на претриване, след което интензитетът намалява, то при 
ребрената основната загуба на маса се осъществява доста по-късно - след 1000-ия цикъл. 
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Най-висока устойчивост на претриване показва структурата пике, като загубата на маса 
е средно 3 mg. Междинни резултати имат интерлоковите платове със средна загуба на маса 
4 mg. 

 
Фиг. 3 Изменение на масата на пробите при претриване 

 

 
Фиг. 4 Изменение на дебелината на пробите при претриване 

 
По отношение на изменението на дебелината данните показват различно поведение за 

различните материали, като при някои тя намалява, а при други нараства. За анализиране 
на този факт е необходимо да се отчете и изменението в повърхността на претриваните 
материали. 

За целта е направено заснемане на претритите повърхности. Използвана е измерителна 
система на фирма Motic, Германия, включваща микроскоп, камера и софтуер за заснемане 
на изображенията. Работено е при увеличение на микроскопа 1х, а вграденото увеличение 
на камерата е 3,6х. Изображенията на повърхностите след претриване са обозначени с а) 
на Фиг. 5. 

Повишаване на дебелината се наблюдава в случаите, когато повърхността при 
претриване силно се завласява, като този ефект е най-силно изразен при Материал 5 в 
структура интерлок. Относително по-малко е завласяването при Материали 2 и 3, които са в 
гладка еднолицева плетка. При останалите материали, наред със загубата на маса, се 
наблюдава и уплътняване на структурата, което води до плавно намаляване на дебелината. 

Интересна е зависимостта на изменение на дебелината във функция от броя цикли на 
претриване в случаите, при които има повишаване на дебелината. При Материали 2 и 3 



 
128  Научна конференция ЕМФ 2016 

 

(гладки еднолицеви плетки) се наблюдава слабо изменение на дебелината до 1000 цикъла 
на претриване и пик в зоната около 1500 цикъла. Това показва, че интензивното 
завласяване и завалване на краищата на влакната до формирането на пъпки се извършва 
интервала 1000÷1500 цикъла, след което значителна част от пъпките в резултат на 
претриването се отделят от повърхността на пробите. За Материал 5 (интерлок) този пик е 
по-рано – в зоната около 1000 цикъла. 

 

Фиг. 5 Снимки на изпитваните повърхности след 2000 цикъла на претриване 
а) при изпитване за устойчивост на претриване 

б) при изпитване за устойчивост на пилингообразуване 
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На Фиг. 5 с индекс б) са обозначени снимките след изпитването за устойчивост на 
пилингообразуване. Заснети са относително малки зони поради техническите ограничения 
на измерителната система, но самата оценка е извършена на база на цялата претрита 
повърхност - кръг с диаметър 140 mm. 

Като цяло, всички изследвани материали, поради факта, че са изработени от памучни 
прежди, имат много слаба склонност към пилингообразуване, оценена с клас К1-5. 
Единствено Материал 5 (интерлок) има оценка К1-4, който показа и най-силна степен на 
завласяване при изпитването за устойчивост на претриване. 

Анализ на резултатите 
Анализът на получените резултати позволява да се направят следните изводи: 

1. Извършено е изследване за устойчивостта на претриване и пилингообразуване на 
памучни плетени платове, предназначени за спорт и свободното време. Получените 
резултати показват много добро поведение на материалите при триещо 
взаимодействие. 

2. Получени са потвърдителни данни за относително по-интезивното износване на 
платовете, изработени в гладка еднолицева плетка. Установената загуба на маса, в 
зависимост от площната маса на материала, варира в границите на 1,57 до 3,82%. 
Потвърдено е и преимуществото на интерлоковата структура пред гладката 
еднолицева. 

3. Получени са нови данни за устойчивостта на претриване на платове в структури пике и 
ребрена плетка. Структурата пике, поради високата степен на преплитане на нишките, 
показва изключително добра устойчивост на претриване. Загубата на маса на плата в 
ребрена плетка след 2000 цикъла на претриване съответства на тази на гладката 
еднолицева. Предимството на ребрената плетка е, че износването започва едва след 
като са извършени 1000 цикъла на претриване, докато при гладката еднолицева то се 
осъществява значително по-рано. 

4. За първи път е изследвано и изменението на дебелината при претриване. Установено е, 
че при някои структури, като гладка еднолицева и интерлок, не се наблюдава 
очакваното плавно намаляване на дебелината с увеличаване на броя цикли на 
претриване. При тези структури се наблюдава завласяване и пилингообразуване, 
водещо до повишаване на дебелината. При последващо претриване част от пъпките 
отпадат, при което намалява и дебелината, но недостигайки началната си стойност. 
Максимална стойност на дебелината се получава при около 1000 цикъла на претриване 
за интерлок структурите и около 1500 цикъла за гладките еднолицеви структури. 

5. Резултатите за пилингообразуване на изследваните структури показват добри 
устойчивости, което се дължи основно на вида на използвания материал (памук). 
Единствено интерлокът формира пъпки, тъй като по-разтегливата му структура 
позволява по-лесно измъкване на краищата на влакната, завласяване и образуване на 
пъпки.  
Заключение 
Представеното изследване за оценка на устойчивостта на претриване и 

пилингообразуване включва значително повече плетени структури от проведените досега 
проучвания, което позволява да се определи и по-точно влиянието им. То е концентрирано 
единствено върху памучни плетени платове, които обаче имат най-широко приложение, 
особено за облекла за спорт и свободното време. Този клас облекла са и подложени на най-
интензивно износване. 

Резултатите показват изключителната устойчивост на триещи въздействия на платовете 
в структура пике, която все повече се утвърждава за изработването на висококачествени 
поло-блузи. 
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Възможностите за получаване на импрегнирани тъкани за балистична защита 
 

Сашо Александров, Петя Генчева, Краса Костова, Христо Христов 
 

В настоящата работа са представени резултати от изследвания върху тъкан, 
подходяща за бронежилетки и защитна екипировка на боеца и ангажираните в службите 
за охрана и сигурност. Изследвани са физикомеханичните и балистичните паказатели на 
арамидна тъкан ”Style 363”, обработена с разтвор на поливинилалкохол (PVA), ледена 
оцетна киселина и нано-размерен силициев диоксид. Посредством сканираща електронна 
микроскопия е установено наличие на отложени нано размерни силициеви частици върху 
арамидните влакна. 

 
Ключови думи: наноразмерен силициев диоксид, арамидни влакна, балистична защита 

 
Possibilities to obtain impregnated fabrics for ballistic protection 

 
Sasho Aleksandrov, Petya Gencheva, Krasa Kostova, Hristo Hristov 

 
Several types of impregnated aramid fabrics for ballistic protection panels are presented and 

discussed. The researches was implemented by layers of the aramid fabric "Style 363" treated with 
a solution of polyvinyl alcohol (PVA), glacial acetic acid and nano-sized SiO2. Scanning electron 
microscopy method has been applied to find a precipitation of nano-sized silicon particles on the 
aramid fibers. The results of the laboratory and range tests showed enhancing properties for 
ballistic protection layers and panels in function of the recipe compositions quantity. 

 
Key words: nano-sized silicon, aramid fibers, ballistic protection 

 
Увод 
Импрегнирани тъкани с добра балистична защита са арамидни влакна (основно Кевлар), 

стъкло-влакна и карбонови влакна [1,2,3]. Kевларът е добре познат елемент за лична 
защита при производството на бойни каски, балистични маски и бронежилетки, намира 
приложение при изграждането на защита на оръжейни работилници, модулни конструкции, 
блиндирани врати и обезпечени зони. Разработени са концепции на бронирани прегради, 
кабини за безопасност, като са създадени и защтни панели за превозни средства [3].Тези 
сандвич структури са съставени от балистични ламинати, свързани с основните материали, 
които могат да бъдат покрити с различни кожи, както и анти-плъзгащи се гумени или 
декоративни покрития. Тези материали са предназначени за защита на превозни средства в 
съответствие със стандарти STANAG 4569. 

Съвременната производствена линия за импрегниране осигурява обработката на 
различни тъкани и нетъкани текстилни структури, като се използват различни свързващи 
вещества за производство на материали с различни характеристики. Количеството на 
свързващото вещество се задава в диапазона 20-60 %. Съвременната химическа 
промишленост предлага широка гама от продукти за свързване - фенолформалдехидни, 
меламинформалдехидни, епоксидни, каучукови и други еластомери, осигуряващи добра 
адхезия и здравина. Те могат да бъдат както реактопласти, така и термопласти. 

Техническите характеристики на композиционните материали се определят, освен от 
текстилната съставляваща, но до голяма степен и от свързващото вещество.  В повечето 
случай това е смес от полимерни продукти и смоли, осигуряващи специфични свойства, като 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%26biw%3D854%26bih%3D597&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Combat_helmet&usg=ALkJrhjjZJwYm6tOKCJ7aENO6fQgWTjrlw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%26biw%3D854%26bih%3D597&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ballistic_face_mask&usg=ALkJrhggVp4vqE0uW-imq2YG0SJX-swQ-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%26biw%3D854%26bih%3D597&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ballistic_vest&usg=ALkJrhg_jDUCxQcOmrug8uBcVq3G1UIrsw


 
132  Научна конференция ЕМФ 2016 

 

динамична остатъчна деформация, здравина, гъвкавост, балистична устойчивост и т.н. в 
зависимост от изискванията.  

От направената литературна справка [4], може да бъде направено еднозначно 
заключение, че за балистични материали най-подходящи са фенолформалдехидните смоли 
(FF) в смес с еластомери, като поливинилбутирала (PVB), които съдържа и известно 
количество поливинилацетат (PVAC) и поливинилалкохол (PVA), които подобряват адхезията 
към арамидните влакна. Преобладаващото съотношение е от 50:50 до 60:40 FF:PVB. 
Желателно е равномерно нанасяне на свързващото вещество върху текстилната основа, 
като начините за това са няколко: 

1. С използването  на разтвори на свързващите вещества  
- чрез потапяне на материала в разтвор на свързващото вещество (dipping),(фиг.1)  
- чрез впръскване на разтвора,(фиг.2) 

                                          
Фиг.1 Инсталация за импрегниране 

на тъкан текстил, метод чрез потапяне 
Фиг.2 Инсталация за импрегниране на      
тъкан текстил, метод чрез впръскане 

 
2. С използването на термопластични свързващи вещества (hot melt) 
- във вид на термопластичен лепящ филм, (фиг.3) 
- във вид на прах. 
 

 
Фиг.3 Инсталация за импрегниране на термопластични свъзващи вещества, метод чрез 

лепящ филм и метод във вид на прах 
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Таблица 1 
Предимства и недостатъци на двете технологии 

1.Разтвор на свързващо вещество       2.Филм/стопилка на свързващо вещество 
Предимства Недостътъци Предимства Недостътъци 

Количеството на  свързвателя в 
материала може да се променя 

По-големи 
партиди 

Функционалност Необходимост от 
машина за филми 

Съставът на сместа може да се 
променя 

По-трудно 
почистване 

Лесно пускане и 
спиране 

Зависимост от 
доставчика на филма 

Текстилните материали могат 
да бъдат с голяма площна маса 

По-сложно 
обслужване 

Малки серии Ограничена 
маневреност по 
отношение на 
показателите 

По-равномерно разпределение 
на свързвателя във 
вътрешността на материала 

 По-равномерен филм 
на повърхността 

 

 
Съчетанието на различни смоли е доказана в световна практика [5], а напоследък са 

известни и технологичните режими на обработка в които се включват вещества, като 
пълнители, които осигуряват допълнителни свойства. Особен интерес представлява  
използването на наночастици от рода на силикатите, карбидите, карборунда и други 
внедрени в композитната смес. 

 Обект на настоящото изследване е проследяване на влиянието на пълнителите върху 
свойствата на готовите композиционни материали. 

Резултати и обсъждане 
Използваната арамидна тъкан тип ”Style 363” с площна маса 180 g/m2, здравина на 

нишка 200 сN/tex, гъстина 120/120 нишки/см. Материята е импрегнирана със седем различни 
по състав разтвора, като впоследствие са направени сравнителни харасктеристики на 
здравината, промяната на масата и балистиката.  

Арамидните образци са импрегнирани с различни по състав разтвори. Една част от 
арамидните еталони са обработени с 10 % воден разтвор на поливинил алкохол (PVA), 
втората група образци са обработени с 10 % воден разтвор на поливинил алкохол (PVA) и 
ледена оцетна киселна в три различни концентрации от 10, 20 и 30 тегловни %, с цел  
ацетилиране на поливинил алкохола. Третата група проби са обработени с 10 % воден 
разтвор на поливинил алкохол (PVA) и ледена оцетна киселна в три различни концентрации 
от 10, 20 и 30 тегловни %, и във всяка от тях е добавен по 0,5 g наноразмерен SiO2, който е с 
размер на частиците Dpart=18nm Scn=210m2/g.  

Добавянето на ледена оцетна киселина е с цел подпомагене на омрежаването и 
придаване на еластичност на материята, като в предварителни изследвания 
изследователският екип установи, че при повишаване на концентрацията на ледената 
оцетна киселина се повишава еластичността и здравината на полученото покритие.  

Описаните по-горе в текста състави на разтворите се нанасят на повърхността на 
предварително подготвените образци от тъканта ”Style 363”, която прониква между влакната 
и успява да изпълни микрокухимите на материята. Изсушените при стайна температура 
проби бяха подложени на физико – механични и балистичните изпитвания.Също така беше 
определена и промяната в масата на образците. Обобщените резултати са представени в 
таблица 2.  

Физико-механичните изпитвания за якост на опън са проведени на динамометър WPM 
„Шопер”, и са в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 13934-1 [6]. Измерването на 
масата е извършено съгласно стандарт БДС EN 12127 [7].  

Балистичните изпитвания са проведени под стандарт Ballistic Test Method for Personal 
Armour Materials and Combat Clothing, STANAG 2920 Ed.3. Определено е V50 с имитатор на 
осколки при условия на околната среда 200С и относителна влажност 81,0±1,5. Стрелбата е 
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проведена с калибър на цевта 7,62х39 mm, имитатор на осколки А3/7623 с маса 1,102 ± 0,02 
g, насочване на цевта 00±10, разстояние между края на цевта и панела 5 m ± 50 mm, брой на 
разчетените изстрели три пробити и три непробити. Разстояние между попаденията >30mm.  

 
Таблица  2 

Физико-механични и балистични показатели на композиционните материали  

Варианти композиционни 
материали 

Якост на 
опън, [N] 

Маса, 
[g/m2] 

Балистика V50 ,[m/s] 
∆-- отклонение от средните 

стойности 

Чист Kevlar 1933 187,5 342,66             ∆=14 

PVA, без киселина 2216 250 355,0               ∆=23 

PVA, 10%  оцетна к-на 2206 199 360,0               ∆=20 

PVA, 20%  оцетна к-на   1617 196 344,8               ∆=29 

PVA, 30%  оцетна к-на  1463 194 350,0               ∆=28 

PVA, 10%  оцетна к-на, 0,5 g  SiO2 1961 238 393,0               ∆=36 

PVA, 20%  оцетна к-на, 0,5 g SiO2 2075 232 368,3               ∆=38 

PVA, 30%  оцетна к-на, 0,5 g  SiO2 2143 196 369,0               ∆=32 

 
Графична зависимост между якост и балистика и състав на импрегниращото вещество. 
 

 
Фиг.4 Граничната балистична скорост V50 на вариантите композиционни материали, като 
функция на якостта на опън на материала и процентното съдържание на оцетна киселина 

 
Проследявайки графичната зависимост, можем да направим извода, че при разтвора на 

поливинил аккохол с 30 масови части в % ледена оцетна киселина и с 0,5 g SiO2 получаваме 
оптимални показатели на намалено относително тегло, висока якост и високи балистични 
показатели. Като цяло наблюдаваме повишаване на балистичните показатели за всички 
проби със съдържание на наноразмерни силициеви частици. Количество на ледена оцетна 
киселина, също влияе върху снетите параметри. Наблюдаваме промяна в масата на 
образеците, като тези с понижено съдържание на ледена оцетна киселина имат леко 
повишаване на масата, дължащо се на никия вискозитет на импрегниращия разтвор.  
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Резултати от сканираща електронна микроскопия  
С помощта на сканираща електронна микроскопия е изследвана морфологията и 

елементния състав на образци обработени с разтвор на поливинилов алкохол  и добавен 
наноразмерен SiO2. Използваният сканиращ електронен микроскоп JEOL JSM 6390 и INCA 
Oxford  е твърдотелен детектор за характеристично рентгеново лъчение. Получените 
изображения са както от вторични електрони, при които се наблюдава морфология на 
отложените частици и дебелина на нишките, така и изображения в обратно разсеяни 
електрони, които дават информация за полуколичествен анализ, на който отложените 
частици се виждат като по-светли обекти (Фигура 5 и 6).   
 

  
Фиг.5 Сканираща електронна микроскопия на образец от Kevlar с отложен върху него  нано 

размерни частици от SiO2 при увеличение х200 и 100µm 
 

   
Фиг.6 Сканираща електронна микроскопия на образец от Kevlar с отложен върху него  нано 

размерни частици от SiO2 при увеличение х500 и 50µm 
 
На показаните изображения, (фиг.5  и 6) които се виждат ясно, като по-светли обекти 

отложените и закрепени върху материята наночастици от твърдо фазно  вещество. 
Разпределението им в пространството не може да бъде равномерно, но наличието им в 
композиционния материал предполага промяна на свойствата му, което се потвърждава от 
последващите изследвания. 

Заключение 
1. Използването на продукти от рода на силикати, карбиди, карборунда и други в 

механична смес като наночастици води до промяна в механичните и балистичните 
показатели на композиционните материали. 
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2. Анализът на получените резултати показва, че използването на поливинилов алкохол 
(PVA) води до повишаване здравината на тъканите. Добавката на ледена оцетна 
киселина спомага ацетилирането, но с повишаване на концентрацията се намалява 
масата на образците, получава известно намаление на якостта на опън на арамидната 
тъкан, но се запазват балистичните показатели.  

3. При проведените балистични изпитвания се наблюдава повишаване на граничната 
балистична скорост V50, което е доказателство за нарастнала защита на материята, 
функция на процентното съдържание на различните съставки за импрегниране на 
тъканта.   

4. Сканиращата електронна микроскопия еднозначно доказва отложени нано размечни Si 
частици върху арамидната тъкан.  
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Функционални зависимости за оразмеряване на конструктивните участъци на 
дамски горни облекла 

 
Христо Петров 

 
В статията са изведени и доказани някои основни функционални зависимости, 

даващи връзката между анатомичните размери на тялото и вътрешните размери на 
облеклото при оразмеряване на дамски горни облекла. 
 

Ключови думи: функционална зависимост, конструктивен участък, дамски горни 
облекла 

 
Functional dependencies sizing of the structural sections women outer clothing 

 
Hristo Petrov 

 
The article outlined and demonstrated some basic functional dependencies, giving the 

relationship between the anatomical dimensions of the body and interior dimensions of clothing 
sizing in women's outer garments. 
 

Key words: functional dependence, constructive section, women outer clothing 
 

Увод 
При проектирането на различни по вид и предназначение облекла е налице 

разнообразие от форми, елементи и начини за представяне на работните им шаблони. 
Известно е, че за детайлите от облеклото е необходимо да се зададат характерните точки, 
които принадлежат на съответния контур. В някои случаи се налага допълнително да се 
дава посоката, в която трябва да мине линията. 

Изходните данни за оразмеряване на конструктивния чертеж са телесните измерения и 
съответстващите им прибавки за свобода на прилягане. Както броят, така и същността на 
използваните измерения е различен за различните методика и се колебае от 4 до 18. В 
някои пропорционални системи за конструиране на облекло се предвиждат прибавки само 
по линията на гърдите, като на останалите конструктивни участъци прибавките се получават 
в процеса на построяване на чертежа. 

Целта на изследването е да се дадат някои от възможните начини за доказване на 
установени от практиката функционални зависимосит за оразмеряване на конструктивните 
участъци, използвани при системите за приложно конструиране на дамски облекла. 

Същинска част 
1. Определяне на широчините по линията на гърдите  
В почти всички пропорционални системи за конструиране на раменни изделия, 

основната съставна линия по която се оразмерява мрежата, е линията на гърдите. 
Обикновено тя се състои от три конструктивни участъка – гръб, подмишечен участък и 
предна част (Фиг.1), които отговарят на горните области на човешкото тяло. Без значение 
колко са основните детайли в базовата конструкция, между тези три участъка трябва да има 
равновесие, т. е. да бъдат пропорционално разпределени и функционално разделени в 
съответствие с вида и предназначението на конструираното изделие. 
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Фиг.1 Конструктивни участъци на линията на гърдите 
 
 От фигурата се вижда, че контролните точки са разположени върху една права като 
всеки конструктивен участък може да се зададе с уравнението: 

                                                        у = а + bх.                                                                  (1) 

 В Табл. 1 са посочени опитно определените данни, за трите участъка и двата детайла, 
при дамски горни раменни изделия за Р = 164 от нормалната група на пълнота и ПС (ЛГ) = 7,0 
cm. 

Таблица 1 

х СГ ІІІ 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

у 

 ШГР (ЛГ) 16,85 17,65 18,45 19,25 20,05 20,85 21,65 22,45 23,25 24,05 

 ШПМУ (ЛГ) 12,55 12,95 13,35 13,75 14,15 14,55 14,95 15,35 15,75 16,15 

 ШПР Ч  (ЛГ) 19,60 20,40 21,20 22,00 22,80 23,60 24,40 25,20 26,00 26,80 

 ШГР 25,22 26,29 27,36 28,42 29,49 30,56 31,62 32,69 32,76 34,82 

 ШПР Ч 23,78 24,71 25,65 26,58 27,51 28,45 29,38 30,31 31,25 32,18 

 
 За трите конструктивни участъка параметризираните уравнения относно СГ ІІІ и ПС (ЛГ) ще 
бъдат от вида: 
 

 ШГР (ЛГ)   = а1 СГ ІІІ + b1 ПС (ЛГ) 
 ШПМУ (ЛГ) = а2 СГ ІІІ + b2 ПС (ЛГ) 

                                                  ШПР Ч (ЛГ) = а3 СГ ІІІ + b3 ПС (ЛГ).                                               (2) 
 

 Тук неизвестните са шест и за тяхното определяне са необходими общо шест 
уравнения. От посочените данни в Табл. 1 лесно може да се определи съотношението 
между трите конструктивни участъка, както и между двата основни детайла – гръб и предна 
част: 
 

а1 СГ ІІІ – 1,0 + b1 ПС (ЛГ) = 0,35 (СГ ІІІ + ПС (ЛГ)) 
 а2 СГ ІІІ + 1,0 + b2 ПС (ЛГ) = 0,25 (СГ ІІІ + ПС (ЛГ)) 
 а3 СГ ІІІ + b3 ПС (ЛГ) = 0,40 (СГ ІІІ + ПС (ЛГ)) 

    1/3 (а2 СГ ІІІ + 1,0 + b2 ПС (ЛГ)) + а3 СГ ІІІ + b3 ПС (ЛГ) = 0,48 (СГ ІІІ + ПС (ЛГ)).                                (3) 
 

В първите две уравнения – 1,0 и + 1,0 cm, съответно за гърба и подмишечния участък, 
са само за баланс между двата конструктивни учъстъка.  
 Като се допълни системата със съотношението между неизвестните коефициенти тя ще 
добие вида: 
 

а1 СГ ІІІ – 1,0 + b1 ПС (ЛГ) = 0,35 ШЛГ 
 а2 СГ ІІІ + 1,0 + b2 ПС (ЛГ) = 0,25 ШЛГ  
 а3 СГ ІІІ + b3 ПС (ЛГ) = 0,40 ШЛГ 
 1/3 (а2 СГ ІІІ + 1,0 + b2 ПС (ЛГ)) + а3 СГ ІІІ + b3 ПС (ЛГ) = 0,48 ШЛГ 
 а1 + а2 + а3 = 1,0 
 b1 + b2 + b3 = 1,0.                                                                                                                     (4) 
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 С последващо заместване с числените стойности за един базов типоразмер 164/88/96 
системата ще бъде: 

а1 СГ ІІІ + b1 ПС (ЛГ) = 18,85 
 а2 СГ ІІІ + b2 ПС (ЛГ) = 11,75 
 а3 СГ ІІІ + b3 ПС (ЛГ) = 20,40 
 1/3 (а2 СГ ІІІ + 1,0 + b2 ПС (ЛГ)) + а3 СГ ІІІ + b3 ПС (ЛГ) = 24,48 
 а1 + а2 + а3 = 1,0 
 b1 + b2 + b3 = 1,0.                                                                                                                     (5) 

 Нека за удобство да се положи а1 = а3, което няма да наруши съществено 
съотношението между двата по-големи участъка, а само ще промени стойностите на 
неизвестните пред втория параметър – ПС (ЛГ). 
 Така системата става с пет неизвестни и добива вида: 

а1 СГ ІІІ + b1 ПС (ЛГ) = 18,85 
 а2 СГ ІІІ + b2 ПС (ЛГ) = 11,75 
 а1 СГ ІІІ + b3 ПС (ЛГ) = 20,40 
 2а1 + а2 = 1,0 
 b1 + b2 + b3 = 1,0.                                                                                                                     (6) 

 След рутинно решаване на (6) с последващо закръгляване на резултатите, стойностите 
на получените коефициенти ще бъдат: 

                                                      а1 = а3 = 0,4;   а2 = 0,2 и 
                                                b1 = 0,15;    b2 = 0,45;      b3 = 0,4                                              (7) 

 Формалното включване за балансиране от – 1,0 cm и + 1,0 cm на два от конструктивните 
участъци може и да отсъства. Тогава стойностите на кофициентите ще се различават от 
вече изчислените, но това няма да наруши съотношенито между участъците. 
 С това са доказани използваните функционални зависимости при оразмеряване на 
широчините на трите конструктивни участъка от основната конструкция в разглежданата 
система за проектиране: 

ШГР (ЛГ) = 0,40 СГ ІІІ – 1,0 + 0,15 ПС (ЛГ 
  ШПМУ (ЛГ) = 0,20 СГ ІІІ + 1,0 + 0,45 ПС (ЛГ 

                                               ШПР Ч (ЛГ) = 0,40 СГ ІІІ + 0,40 ПС (ЛГ).                                              (8) 
 Тук са представени широчините и по другите две съставни линии – тази на талията и на 
ханша, а данните с помощта на които са изведени посочените зависимости, са показани в 
Табл. 2. 

Таблица 2 

х СГ ІІІ 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

у 

ШГР (ЛГ) 19,60 20,40 21,20 22,00 22,80 23,60 24,40 25,20 26,00 

ШСТР Ч (ЛГ) 10,80 11,20 11,60 12,00 12,40 12,80 13,20 13,60 14,00 

ШПР Ч  (ЛГ) 23,60 24,40 25,20 26,00 26,80 27,60 28,40 29,20 30,00 

х СТ 32 35 38 41 44 47 50 53 56 

у 

ШГР (ЛТ) 15,20 16,25 17,30 18,35 19,40 20,45 21,50 22,55 23,60 

ШСТР Ч (ЛТ) 9,00 9,75 10,05 11,25 12,00 12,75 13,50 14,25 15,00 

ШПР Ч  (ЛТ) 17,80 19,00 20,20 21,40 22,60 23,80 25,00 26,20 24,40 

х СХ 44,75 46,65 48,55 50,45 52,85 54,25 56,15 58,05 59,95 

у 

ШГР (ЛХ) 19,26 19,33 20,59 21,25 21,92 22,58 23,24 23,91 24,58 

ШСТР Ч (ЛХ) 13,59 14,06 14,54 15,02 15,49 15,96 16,44 16,92 17,39 

ШПР Ч  (ЛХ) 19,90 20,66 21,42 22,18 22,94 23,70 24,46 25,22 25,98 
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2. Определяне на предната балансова височина 
Едно от съществените изисквания към раменните шевни изделия е свързано с точността 

на прилягане в раменната област. За постигане на равновесие между основните детайли на 
облеклото е необходимо още при оразмеряването на съставните линии на мрежата да се 
отчитат характерните особености на фигурата, както по отношение на обема в гръдната 
област, така  също и на осанката. Разликата в дължините от вратната линия до линията на 

талията от предната част и гърба, определя баланса на една конструкция –  (Фиг.2): 

                       = ДПР Ч (ЛТ) – ДГР (ЛТ) = k (Д7Т (ПР) – Д7Т (З)) + ПС.                                   (9) 
 

 
 

Фиг.2 Схема за определяне на балансовата височина 
 

Включването на допълнителния член ПС има конкретен физически смисъл и ще зависи 
от изпъчеността на женската фигура в гръдната област. 

Ако се положи k = (Д7Т (ПР) – Д7Т (З)) / Д7Т (З), за стандартни типови фигури за жени с 

височина на тялото 164 cm от нормалната група на пълнота в интервала ОГ ІІІ = (88  120) 
cm, ще се получат следните стойности за за k: 

k (42) = 0,2734177      k (44) = 0,2871536      k (46) = 0,3007518 
k (48) = 0,3142144      k (50) = 0,3275434      k (52) = 0,3407407 
k (54) = 0,3538003      k (56) = 0,3667481      k (58) = 0,3795620 

k (60) = 0,3922518      k (i)   = 0,3336191  1/3.                                            (10) 

Така израза (9) добива вида: 

                                           = 1/3 (Д7Т (ПР) – Д7Т (З)) + ПС.                                         (11) 

3. Определяне на дължината на вратната извивка на гърба 
Дължината на вратната извивка на гърба може да се намери по различни начини, като 

тук са посочени само два от тях изразени чрез  = Д7Т (ПР) – Д7Т (З), при построени основни 
конструкции за всяка стандартна пълнотна група (Фиг.3).  
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Фиг.3 Вратни извивки на гърба за различни типоразмери 

 

Измерените стойности на LВР ИЗВ (ГР), за ШВР ИЗВ = 0,25ОШ – ПД (ВР ИЗВ) и ПД (ВР ИЗВ) = (0,2  
0,6) cm = 0,4 cm, за фигури от 42 до 60 размер от нормалната група на пълнота, са дадени в 
Табл. 3. 

Таблица 3 

СГ ІІІ 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

 10,8 11,4 12,0 12,6 13,2 13,8 14,4 15,0 15,6 16,2 

LВР ИЗВ 

  (ГР), cm 
7,47 7,69 7,80 7,96 8,12 8,28 8,48 8,61 8,77 8,85 

1, cm 7,47 7,64 7,81 7,97 8,13 8,29 8,44 8,58 8,73 8,87 

2, cm 7,50 7,65 7,80 7,95 8,10 8,25 8,40 8,55 8,70 8,85 

 
 Намерените зависимости са в двата варианта са с еднаква степен на приближение, а 
именно: 

                                       1 = 2,71 0,426 и 2 = 0,25  + 4,8.                                                  (12) 

 Предложените разсъждения водят до една полезност – дават възможност с достатъчно 
приближение за изчисляване на дължината на вратната извивка на гърба, без тя да се 
изчертава, или да се прилагат други методи за задаване на гладки равнинни криви. 
 4. Определяне на дълбочината на едношевен ръкав 
 Един от основните въпроси при оразмеряване на ръкавите е намирането на 
дълбочината на ръкава при зададена негова широчина. Съществуват различни алгоритми 
за определяне на съставните линии и конструктивните участъци от мрежата на ръкава, 
които обикновено са съобразени с вида на изделието, за което са предназначени. В някои от 
тях дълбочината зависи от обиколката на ръкавната извивка, а в други – от нейната 
дълбочина. Общото между тях е, че оразмеряването на горната част от мрежата се 
извършва чрез задаване на такива параметри, че между тях да има подходяща 
съразмерност. В общия случай задачата се свежда до намиране на функционална 

зависимост при зададени ограничения MIN    MAX и ШРЪК = const, където  = ОРЪК – ОРЪК 

ИЗВ, MIN = 1,5 cm  0,1 , MAX = 4,5 cm  0,1 , ШРЪК = 0,5 ОМИШ + ПС, ПС = (2,0  4,0) cm и ПС = 
3,0 cm. При тази постановка най-логично е да се търси линейна зависимост от вида: 

                                                             ДБРЪК = К. ДБРЪК ИЗВ,                                                   (13) 

 където К е коефициент, който дава съотношението между два от конструктивните 
участъци: 
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                                                              К = АОГО / РОГО.                                                         (14) 

 За целта са построени основните конструкции и съответстващите им ръкави от дамско 
горно облекло, за стойности на К, които удовлетворяват поставените ограничения. В Табл.4 

са дадени получените стойности на  за базов типоразмер 164/88/96. 
Таблица 4 

ПС, cm 3,0 

К 0,800 0,801 . . . 0,810 . . . 0,890 0,891 . . . 0,900 

, cm 1,640 1,669 . . . 1,930 . . . 4,270 4,300 . . . 4,570 

 
 От получените данни може да се направи заключение, че коефициентът се изменя  от 
0,8 до 0,9 и следователно израза за търсения конструктивен участък ще бъде: 
 

                                               ДБРЪК = (0,8  0,9) ДБРЪК ИЗВ.                                             (15) 
 

 
 

Фиг.4 Ръкавна извивка и ръкавен овал на едношевен ръкав за  
дамско горно облекло 

 
 На Фиг.4 са показани съвместените ръкавна извивка и ръкавен овал на разгънат 
едношевен ръкав. Тъй като К не оказва влияние върху формата и размерите на целия овал, 
а само върху горната му част (КА2а1), затова чертежа е ограничен в този участък. 
Останалите контурни линии са построени, но не са в разгънат за ръкава вид. 
 Изследването на К в посочените граници е оправдано, защото К е важен компонент в 
оразмеряването на ръкава и се налага често да се работи в тези граници. Така са построени 
трите овала, които дават визуална представа за поведението на ръкава в горната му част. 
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Заключение 
Изведени са и са доказани основни функционални зависимости, даващи връзката между 

анатомичните размери на женското тяло и вътрешните размери на облеклото, в 
съответствие с вида на изделието и със стиловото му и композиционно решение. 
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Алгоритми за автоматизирано проектиране на панталони 
 

Радка Атанасова 
 

В разработката е изложено геометричното построяване на основна конструкция на 
панталон. Целта е да бъде алгоритмизиран и автоматизиран процесът на 
конструкторско проектиране при използване на специализиран графичен софтуер за 
облекло. 

 
Ключови думи: автоматизирано проектиране, алгоритми, панталони 
 

Аlgorithms for CAD Pattern Making of Trousers 
 

Radka Atanasova 
 

The paper deals with the geometric drawing of the base construction of trousers. The aim of 
the development is to be automated the process of pattern making with using specialized graphical 
software for garment. 

 

Key words: CAD Pattern Making, algorithms, trousers 

 

Увод 

Тенденциите в облеклото се актуализират в зависимост от сезона два пъти годишно от 
бюрата за модни прогнози. За да отговорят на изискванията на пазара, фирмите за облекло 
съответно разработват годишно най-малко две колекции облекла. В тази връзка особено 
натоварени са инженер-конструкторите. Те се налага в кратки срокове да променят 
основните конструкции за всички типоразмери в зависимост от актуалния силует в 
облеклото. При проектиране с CAD система градирането на основната конструкция в 
последно време се заменя с автоматизирано конструиране на всички размери при 
изпълнение на макроси с различни входни данни. Те отговарят на стойностите на 
размерните признаци, снети от човешкото тяло. Целта е този процес да се съкрати 
максимално. Така на конструкторите ще остане допълнително време да разгърнат своята 
креативност и да изпробват различни решения при разработване на моделните варианти на 
изделията в модната колекция. 

Същинска част 
Настоящата разработка е с практическа насоченост и се занимава с проблема за 

автоматизирано построяване и осигуряване на възможности за бързо коригиране на 
основната конструкция на панталон в зависимост от актуалните тенденции. За реализиране 
на задачата е използван модулът за конструкторско проектиране на програмата Accu Mark 
V9.0.0.245 на фирма Гербер Технолъджи, един от световните лидери в предлагането на 
специализирани CAD/CAM системи за облекло. В случай че производствената фирма 
работи с друг софтуер за облекло, детайлите лесно биха могли да бъдат конвертирани с 
наличните за целта компютърни програми. 

Базовата конструкция е построена по немската методика OPTIMASS [1], която е силно 
повлияна и адаптирана към изискванията на съвременната шевна индустрия. Методиката е 
избрана поради универсалност на изчисленията и принципите на изграждане на 
конструкцията за дамско, мъжко и детско облекло. Оразмеряването се извършва по линия 
на ханша. Чертежът е разгърнат, което намалява вероятността за грешки при оразмеряване. 
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Фигура 1. Таблица с променливи стойности за оразмеряване на конструкцията 
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Предварително са разработени две таблици с променливи стойности “base trous Hillers 
Ladies.csv“ и “base trous Hillers Mens.csv” съответно за дамско и мъжко облекло. 
Променливите в първата част от таблиците (V1 ÷ V11) са стойностите на размерните 
признаци, по които конструкцията впоследствие ще бъде градирана автоматично. При 
оразмеряване се използват обиколка на талията, ханша, бедрото, коляното, косия подем на 
стъпалото, странична дължина от талията до пода, странична дължина от талията до 
коляното, вътрешна дължина на крака, ъгъл на наклона на седалището. Прибавките за 
свобода са променливи V13 ÷ V16. Останалите променливи осигуряват силна гъвкавост и 
свобода на конструктора за постигане на желан силует и оптика на прилягане на облеклото. 
Осигурена е променлива ниска талия на панталона чрез вариране на стойността на снемане 
на нивото на линия талия на панталона спрямо натуралната талия на тялото. Съществува 
възможност за промяна на наклона на предната среда. Осигурено е въздействие върху 
формата на кривите. Чрез променливи е отговорено и на най-новите модни тенденции за 
постигане на прав страничен шев чрез изместване на средите на предната и задната част 
към страничния шев. Примерът на Фиг. 1 е със стойностите за дамско облекло. 

Таблица 1 
Алгоритъм за автоматизирано построяване на панталон 

 

No Наименование на 
стъпката 

Функция в 
графичната 

система 

Параметри Символ. 
означен. 

1 2 3 4 5 

 I. Конструктивна мрежа    

1 Създаване на първообраз на основната 
конструкция 

Create/ Piece/ 
Rectangle 

X: V5 
Y: 2/3 (V4+V14)+1 

 

2 Построяване на ПСЛ Create/ Line/ 
Offset Even 

ЛТ 
Dist: - (V5-V6) 

 I         I 

3 Построяване на ЛХ Create/ Line/ 
Offset Even 

ПСЛ 
Dist: (V5-V6)/3 

 I         I 

4 Построяване на ЛК Create/ Line/ 
Offset Even 

ЛТ 
Dist: - V7 

 I         I 

5 Сваляне нивото на талията на панталона Create/ Line/ 
Offset Even 

ЛТ 
Dist: - V12 

 I         I 

6 Построяване на линия на оформяне на 
панталона 

Create/ Line/ 
Offset Even 

ЛТ 
Dist: -[(V5-
V6)/3+V7/2] 

 I         I 

7 Построяване на линия за контрол на 
бедрото 

Create/ Line/ 
Offset Even 

Dist: -3 cm  I         I 

8 Маркиране на предната среда върху ЛХ Modify/ Line/ 
Split 

End: (V4+V14)/4-1  

9 Маркиране на задната среда върху ЛХ Modify/ Line/ 
Split 

Beg: 
(V4+V14)/4+1 

 

10 Разделяне на ходовата част на предна и 
задна 

Modify/ Line/ 
Split 

End: V4+V14)/20+ 
+0,5 

 

11 Построяване на спомагателни линии за 
предната и задната среда 

Create/ Line/ 
2Point/ Perp 
Off Ln 

  

12 Обединяване на отсечките по ЛХ за 
предната част и на отсечките по ЛХ за 
задната част 

Modify/ Line/ 
Combine 

  

13 Маркиране на действителната среда на пр. 
ч. и з. ч. 

Modify/ Line/ 
Split 

ДБ+Midpoint  
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14 Построяване на среден ръб за пр. ч. Create/ Line/ 
2Point/ Perp 
Off Ln 

Beg: V17  

15 Построяване на среден ръб за з. ч. Create/ Line/ 
2Point/ Perp 
Off Ln 

Beg: V18  

16 Създаване на пресечни точки между 
средния ръб и ЛК за пр. ч. и з. ч. 

Modify/ Line/ 
Split 

ДБ+Intersection  

17 Създаване на пресечни точки между 
средния ръб и ЛД за пр. ч. и з. ч. 
 

Modify/ Line/ 
Split 

ДБ+Intersection  

18 Построяване на страничен шев между 
коляното и дължината за пр. ч. 

Create/ Line/ 
2Point/2Point 

Beg: 0,5[(V8+ 
+V15)/2-2] 
End: 0,5[(V9+ 
+V16)/2-2] 

 

19 Построяване на страничен шев между 
коляното и дължината за з. ч. 

Create/ Line/ 
2Point/2Point 

End: 0,5[(V8+ 
+V15)/2+2] 
Beg: 0,5[(V9+ 
+V16)/2+2] 

 

20 Построяване на вътрешни шевове между 
коляното и дължината за пр. ч. и з. ч. 

Create/ Line/ 
Mirror 

  

21 Построяване на спомагателни линии за 
страничния шев на пр. ч. и з. ч. 

Create/ Line/ 
2Point/2Point 

  

22 Създаване на пресечна точка между 
спомагателна линия за страничния шев на 
пр. ч. и линия за контрол на бедрото 

Modify/ Line/ 
Split 

ДБ+Intersection  

23 Създаване на пресечна точка между 
спомагателна линия за страничния шев на 
з. ч. и ПСЛ 

Modify/ Line/ 
Split 

ДБ+Intersection  

24 Построяване на спомагателни линии за 
вътрешния шев на пр. ч. и з. ч. 

Create/ Line/ 
2Point/2Point 

  

25 Създаване на пресечни точки между 
спомагателни линии за страничния/ 
вътрешния шев и линията на оформяне на 
панталона 

Modify/ Line/ 
Split 

ДБ+Intersection  

26 Създаване на пресечна точка между ПСЛ и 
вътрешния шев на пр. ч. 

Modify/ Line/ 
Split 

ДБ+Intersection  

27 Маркиране на дължината на вътрешния 
шев на з. ч. 

Modify/ Line/ 
Split 

Beg: value 
Step22-V25 

 

28 Допълнително сваляне нивото на талията в 
предната среда 

Create/ Line/ 
2Point/Perp 
On Ln 

End: V19 
Dist: -V20 

 

29 Построяване на действителната предна 
среда 

Create/ Line/ 
2Point/2Point 

Beg: 
(V4+V14)/20+ 
+0,5-V21 

 

30 Удължаване на предния ръб до новата ЛТ Modify/ Point/ 
Point/Line 

Dist: -[2/3(V5-V6)-
V12+V19] 

 

31 Създаване на пресечна точка между 
задната среда и ЛТ 

Modify/ Line/ 
Split 

ДБ+Intersection  
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32 Създаване на пресечна точка между ЛХ и 
страничен шев на з. ч. 

Modify/ Line/ 
Split 

ДБ+Intersection  

33 Отваряне на задната част съгласно ъгъла 
на седалището 

Modify/ Line/ 
Rotate 

Ang: -V11  

34 Възстановяване на ЛХ на задната част Create/ Line/ 
2Point/2Point 

  

35 Удължаване на седалищния шев след ПСЛ Modify/ Point/ 
Point/Line 

Dist: -20 cm  

36 Създаване на пресечна точка между ЛХ и 
седалищен шев 

Modify/ Line/ 
Split 

ДБ+Intersection  

37 Отрязване на седалищния шев до ПСЛ Modify/ Line/ 
Clip 
 

  

38 Построяване на спомагателна линия за 
формата на седалищния шев 

Create/ Line/ 
2Point/ Divide 
Angle 

Dist: V24  

39 Построяване на спомагателна линия за 
предната среда в ходовата част 

Create/ Line/ 
2Point/2Point 

  

40 Построяване на спомагателна линия за 
оформяне на предната среда в ходовата 
част 

Create/ Line/ 
2Point/Perp 
On Ln 

ДБ+Midpoint 
Dist: V22 

 

41 Построяване на спомагателна линия за 
формата на кривата на талията в пр. ч. 

Create/ Line/ 
2Point/2Point 

  

 II. Контурни линии    

42 Построяване на крива на талията за пр. ч. Create/ Line/ 
Digitized 

ДБ+Curve 
 

 

43 Построяване на крива за предната среда в 
ходовата част 

Create/ Line/ 
Digitized 

ДБ+Curve 
 

 

44 Построяване на седалищен шев Create/ Line/ 
Digitized 

ДБ+Curve 
End: V23 

 

45 Построяване на странични шевове за пр. ч. 
и з. ч. със съответно вталяване* 

Create/ Line/ 
Digitized 

ДБ+Curve 
V26, V27 

 

46 Построяване на вътрешни шевове за пр. ч. 
и з. ч. 

Create/ Line/ 
Digitized 

ДБ+Curve 
V28, V29 

 

 III. Детайли    

47 Извличане на пр. ч. и з. ч. от сборния 
чертеж 

Cerate/ Piece/ 
Trace 

  

 IV. Свивки    

48 Построяване на свивка в пр. ч. Advanced/ 
Darts/ Add 

Dart opening: 50% 
Dist: V33 
Dart width: V30 

 

49 Построяване на свивка от страна на 
седалищния шев в з. ч. 

Advanced/ 
Darts/ Add 

Dart opening: 
33,33% 
Dist: V34 
Dart width: V31 

 

50 Построяване на свивка от страна на 
страничния шев в з. ч. 

Advanced/ 
Darts/ Add 

Dart opening: 50% 
Dist: V35 
Dart width: V32 

 

*вталяване [(V4/2+V14/2)-(V3/2+V13/2)-(V20+V23+V30+V31+V32)]/2 
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Фигура 2. Конструктивни чертежи за панталон 
 

Използваната методика на конструиране е алгоритмизирана в Таблица 1, удобна за 
реализиране със специализиран софтуер. Поради особеностите на програмата алгоритмите 
съдържат и някои специфични стъпки, отличаващи ги от традиционния начин на ръчно 
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конструиране. Използвани са следните съкращения: пр. ч. – предна част, з. ч. – задна част, 
ЛТ – линия талия, ЛХ – линия ханш, ЛК – линия коляно, ЛД – линия дължина, ПСЛ – 
подседалищна линия, ДБ – десен бутон. 

Предложеният алгоритъм е програмиран в макрос с помощта на функциите на 
графичната система. В макроса автоматично се изчислява вталяването в страничния шев на 
предната и задната част в зависимост от съотношението между сумарния размер на 
свивките и избраната широчина на свивките при построяване на конструкцията. При 
промяна на стойностите в таблиците с променливи стойности автоматично се получават 
нови основни конструкции. Възможно е като входни данни да се зададат индивидуални 
размери на клиент и автоматично да се получат конструкции за нуждите на индустриалното 
производство на поръчкови облекла. 

Сборният чертеж и конструктивните чертежи за предна и задната част са представени 
на Фиг. 2. 

Заключение 
Адаптирането на методите за проектиране на облекла към съвременните компютърни 

технологии спомага за ефективно и качествено производство, тъй като успешното 
конструкторско проектиране е съществена част от процеса на създаване на шевното 
изделие. Разработените таблици с променливи стойности, алгоритъм и макрос за 
автоматизирано проектиране на основна конструкция на панталон при използване на 
специализиран графичен софтуер за облекло осигуряват голяма свобода на конструктора за 
промени и спестяват ценно време при корекция на конструкциите. 
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Изисквания при машинно бродиране на екстремно малки букви 
 

Даниела Софронова 

 
В настоящия доклад е направен анализ на основните проблеми, наблюдаващи се при 

машинно бродиране на текст с екстремно малки букви. Те са разделени в две групи: 
първата е свързана с технологията на изработване на бродерията, а втората - с 
процеса на дигитализирането й. Всеки един от разгледаните фактори, влияещи върху 
качеството на бродериите и произтичащи от процеса на дигитализиране, е илюстриран 
с пример, разработен посредством софтуерен продукт Digitizer MB v 2.0.  

 
Ключови думи: машинна бродерия, екстремно малки букви, дигитализиране 

 
Requirements by machine embroidering of extremely small letters 

 
Daniela Sofronova 

 
In this report an analysis of the main problems seen by machine embroidering of text with 

extremely small letters is done. They are divided into two groups: the first is related to the 
technology of producing the embroidery, and the second - with the process of digitizing. Each of 
the examined factors, influencing the quality of the embroideries and arising in the process of 
digitization, is illustrated with an example developed with software Digitizer MB v 2.0. 

 
Key words: machine embroidery, extremely small letters, digitizing 

 

Въведение 
Машинното бродиране на текстове с екстремно малки букви се налага често при 

бродиране на дизайни за лога с рекламна насоченост, отбелязване на различни събития 
или за изразяване на лични послания [1]. Екстремно малкият текст се характеризира с 
височина на буквите по-малка от      и/или стъпка на бода около         . Както е 
известно, бодът сатен е най-подходящ и съответно най-често използван при бродиране на 
надписи [1,3-7]. В тези случаи за постигане на високо качество на машинната бродерия е 
необходимо да се обърне специално внимание върху различни фактори [3-7], които не 
винаги могат да бъдат преценени правилно от дизайнерите от самото начало. Ето защо 
често се налага да се изработват пробни мостри, които следва да се анализират и при 
наличие на дефекти в бродерията или несъответствия с търсената форма и размери да се 
оценят причините за възникването им.  

Целта на настоящия доклад е да се направи анализ на основните фактори, влияещи 
върху качеството на машинната бродерия, състояща се от екстремно малки букви и да се 
предложат възможни решения със съответните изисквания, разработени в среда на 
софтуерен продукт Digitizer MB v 2.0. 

Анализ на основните фактори, влияещи върху качеството на бродериите, 
съдържащи екстремно малки букви 

Познаването на основните фактори, влияещи върху качеството на бродериите, 
съдържащи екстремно малки букви би довело до избягване на трудности при изработването 
им или до по-лесното им отстраняване. Съгласно казаното по-горе и направеното проучване 
[3-7], факторите биха могли да бъдат разделени на две групи: фактори, свързани с 
технологията на изработването на бродерията и такива с процеса на дигитализирането й. 
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Към първата група фактори се отнасят: 

 Номер и вид на бродировъчната игла – в случаите на бродиране на малки обекти е 
необходимо да се избере възможно най-малкият номер игла, например такава с 
диаметър              ; 

 Скорост на бродиране – обикновено средната скорост на бродиране е около     
          , при което обаче възникват значителни по големина вибрации на гергефа. 
Това е предпоставка за получаване на дефекти, тъй като е невъзможно да се осигури 
позициониране на плата с желана точност. Дори и минимално отклонение в размер на 
       при бродиране на обекти с големина       би се отразило неблагоприятно върху 
външния вид на контура на бродерията. 

 Вид, сук и линейна плътност на горния конец – за постигане на безпроблемно 
бримкообразуване е необходимо видът, линейната плътност и сукът на горния конец да 
бъдат съобразени с вида на плата, дизайна и избраните бродировъчни игли.  

 Подложен материал – вид и характеристиките на подложния материал оказват също 
влияние върху качеството на бродериите. Чрез него се постига по-добро стабилизиране 
на плата в гергефа и се избира съобразно вида на структурата, върху която се бродира. 
Има голямо разнообразие от подложни материали по отношение както на начина на 
тяхното получаване, така и по основни характеристики, най-важната от които е 
площната маса. 

 Опъване на горен и долен конец – за постигане на бродерия без дефект е важно да се 
регулира опъването на горния, а понякога и на долния конец. Големината на опъновата 
сила е в пряка зависимост от дебелината и вида на плата, заедно с подложния 
материал (ако има такъв), линейната плътност на конеца и съответно вида на 
бродировъчната игла.  

Втората група фактори, които влияят върху качеството на машинните бродерии, 
съдържащи екстремно малки букви, касаят процеса на дигитализирането, а те са: 

 Дължина или стъпка на бода – стъпката на бода е важен параметър (фиг. 1 а), чиито 
минимални стойности трябва да бъдат определени съгласно номера на бродировъчната 
игла или за постигане на стъпка на бода около      подходящият номер игла е 60 – 
фиг. 1 б. 

       
 

                 Игла с номер 70                       Игла с номер 60 

    а)                                б) 

Фиг. 1 Влияние на дължината на бод сатен 
 

 Гъстина на бод сатен – гъстината на бод сатен трябва да бъде минимум            – 
фиг. 2.  
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                                         Голяма гъстина     Нормална гъстина 

Фиг. 2 Влияние на гъстината на бод сатен 
 

 Вид и характеристики на очертаващите бодове – за екстремно малки букви се 
препоръчва очертаващите бодове да бъдат или единични централни (фиг.3 а) или 
двойни зиг-заговидни (фиг. 3 б) с гъстина до             .  

 

 
а)                           б) 

Фиг. 3 Влияние на вида на очертаващите бодове 
а) единичен централен, б) двоен зиг-заговиден 

 

 Въвеждане на спомагателни линии – за коректно подреждане на буквите с височина по-

малка от      би могло да се построят спомагателни линии с дебелина        – фиг. 4.  
 

 

Фиг. 4 Построяване на спомагателни линии за правилно изравняване на буквите 
 

 Компенсация на опъването и свиването на плата – в някои случаи е необходимо да се 
направят корекции във формата на буквите, за да се компенсира опъването и свиването 
на плата. Например, при буквата z по оста й възниква свиване, а в краищата – опъване 
(фиг. 5 а). Примерно решение за този проблем е представен на фиг. 5 б. 

 

2 mm 
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       а)                               б) 

Фиг. 6 Компенсация на опъването и свиването на плата 
 

 Компенсация на малките вътрешни зони на буквите – препоръчва се избягването на 
запълването на вътрешните зони на буквите като трябва да се провери разстоянията 

между колоните във вътрешните зони, което не бива да бъде по-малко от     . Пример 
за проблемни вътрешни зони са представени на фиг. 6 а, което показва, че в случаите 
на екстремно малки букви трябва да се извърши внимателен подбор на вида на 
шрифта. На фиг. 6 б са илюстрирани букви с достатъчно свобода. 

 

а) 

 

                                                            б) 
Фиг. 6 Влияние на малките вътрешни зони на буквите 

а) букви с неподходящ шрифт, б) букви с достатъчно свобода във вътрешните зони 
 

 Компенсация на краищата на буквите – при някои букви се налага също така да се 
направи компенсация на краищата с оглед да се получи ясно четим текст. На фиг. 7 е 
показан подобен случай с буквата е. 
 

  

Фиг. 7 Влияние на малките вътрешни зони на буквите 
 

1 mm 

1 mm 

1 mm 
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 Разстояние между буквите – за получаване на качествена бродерия е важно да се 
обърне внимание и на разстоянието между буквите в текста. На фиг. 8 а е илюстриран 
случай с недостатъчно разстояние между отделните букви, а на фиг. 8 б – случай с 
достатъчно разстояние между буквите, което обаче не бива да бъде по-малко от     . 

 

а) 

 

б) 

Фиг. 8 Влияние на разстоянието между буквите 
 

 Удължени бодове в ъглите и в краищата на бодовия ред – с оглед компенсиране на 
свиването може да се удължи стъпката на бодовия ред в краищата на буквите или в 
ъглите – фиг. 9. 

    

Фиг. 9 Удължаване на бодовете в краищата и в ъглите 
 

 Дигитализиране на малки букви с височина по-малка от 3,8 mm с „тичащи“ бодове – 

много често при бродиране на лога с текст височината на буквите е по-малка от     . 
Например, такъв е случаят със символа за регистрирана търговска марка, представен 
на фиг. 10. Тук дигитализираното на буквата е подходящо да се извърши с тичащи 
бодове, вместо с бод сатен.  

 

 

Фиг. 10 Дигитализиране на екстремно малки букви с тичащи бодове 
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 Създаване на фон в запълващи бодове при много разтегливи материали– много често 
при бродиране на текст върху платове с голяма разтегливост, каквито например са 
плетените, с цел да се избегне свиването и опъването на структура и съответно 
изкривяване на бродерията, би могло да се направи подложка, изработена в бод, 
имитиращ тъкан и от конец с цвят, подобен на този на плата. На фиг. 11 е илюстрирано 
такова решение. 

 

 
Фиг. 11 Влияние на плата върху качеството на бродерията с текст 

 

 Използване на главни букви при малки височини на текста – в случаите, когато се 
налага да се бродира текст с екстремно малка височина на буквите до         , с цел 
текстът да бъде по-добре четим би могло да се подходи по следното правило: всички 
букви да се дигитализират като главни букви. 
 

 
а) 

 
              

б) 

Фиг. 12 Влияние на вида на буквите - малки и главни 
 

 Такъв пример е представен на фиг. 12 а и б, от която се вижда ясно, че надписът под 
логото на фиг. 12 б е по-ясен и по-добре четим в сравнение с този на фиг. 12 а. 

Заключение 
В настоящия доклад е илюстриран подход на работа при машинно бродиране на текст с 

екстремно малки букви, представляващ по своята същност набор от решения, които 
дизайнерът трябва да познава, за да се постигне от една страна добро качество на 
бродерията, а от друга - да се намалят случаите с дефектни бродерии. Една част от 
възникващите проблеми биха могли да бъдат отстранени още в процеса на дигитализиране 
на бродерията, а други в етапа на нейното изработване. Голяма част от разгледаните 
случаи се илюстрирани с примери, разработени посредством софтуер продукт Digitizer Pro 
v.2. Дефинира са още конкретни изисквания при машинното бродиране на текст с малка 
височина, с които дизайнерите трябва да се съобразяват.  
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Класификация на дефектите при машинното бродиране 
 

Даниела Софронова, Радостина Ангелова 

 
Представена е обобщена класификация на възможните дефекти, които се 

наблюдават при машинно бродиране върху площни текстилни изделия. Направено е 
описание на причините за появата на дефектите и са предложени решения за 
избягването им. Използван е снимков материал от авторски бродерии за визуализация 
на дефектите. Практическата приложимост на изследването се свързва с 
разработване на методи за автоматично регистриране на дефекти и подобряване на 
междинния и окончателен контрол на качеството при изработване на машинна 
бродерия. 

 
Ключови думи: машинна бродерия, класификация, дефекти 

 
Classification of possible defects by machine embroidering 

 
Daniela Sofronova, Radostina Angelova 

 
A general classification of possible defects that occur in machine embroidery on textile fabrics 

is presented. The reasons for the appearance of the defects are summarized together with 
possible solutions for avoiding them. Pictures of original copyright embroideries are used to 
visualize the different defects. The practical application of the study is associated with the 
development of methods for automatic registration of embroidery defects and improving the 
intermediate and final quality control in embroidery production. 

 
Key words: machine embroidery, classification, defects 

 

Въведение 
Машинното бродиране върху площните текстилни изделия и детайли от облекла се 

прилага често за създаване на уникалност и специфичен дизайн, като същевременно с това 
цената на крайното изделие се повишава [1]. Съвременните компютъризирани бродиращи 
автомати се характеризират с многократно повишена ефективност на процеса на 
бродиране, но контролът върху качеството все още е субективен. 

Бродираните текстилни продукти се класифицират в три основни категории, съгласно 
качеството на получената бродерия и възможността за отстраняване на възникналите 
дефекти [2]: *бродерии без дефекти, *бродерии с малки отстраними дефекти и *бродерии 
с неотстраними дефекти. От друга страна контролът върху качеството на изработените 
бродерии изисква интензивна работа. Освен дефинирането на дефектите, инспекторите 
трябва да ги открият като сравнят бродерията с мостра и да решат дали съответния дефект 
може да бъде отстранен или не.  

Понастоящем все още не е развит стандарт по отношение на възможните дефекти на 
машинните бродерии върху площните текстилни материали [3]. Налице са обаче 
разработки, които изследват причините за появата на различни дефекти и заедно с това 
предлагат решения за отстраняването им [4, 5, 6]. Тъй като прегледът за дефектите при 
машинните бродерии се основава на визуално наблюдение на бродерията и сравнение с 
еталон, е логично увеличаването на изследванията върху автоматичното разпознаване на 
дефектите [3, 7, 8]. Автоматизирането разпознаване на дефектите обаче изисква ясна 
концепция относно техния вид и класифициране, за да могат изделията с тези дефекти да 
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бъдат отнесени към групите на такива с отстраними или с неотстраними дефекти. Такъв е 
изводът и на авторите на [3], които предлагат своя класификация на дефектите, която обаче 
включва само 4 вида дефекти. 

Целта на настоящото изследване е да предложи обобщена класификация на 
възможните дефекти, които се наблюдават при машинно бродиране върху площни 
текстилни изделия. Използван е снимков материал от авторски бродерии, с чиято помощ се 
илюстрират разгледаните дефекти. Освен класифициране на дефектите, е направено 
подробно описание на причините за появата и са предложени решения за избягване на 
появата на подобен дефект.  

Класификация на възможните дефекти при машинно бродиране 
Въз основа на прегледа на научни публикации в областта [3-6, 8], ръководство за 

експлоатация на автомат за бродиране [2] и личен опит, e разработена обобщена 
класификация на дефектите, наблюдаващи си при машинното бродиране – Фиг. 1. 
Класификацията е отворена и може да бъде допълвана с нови дефекти. 

Дефекти от дизайна: Тези дефекти се появяват поради грешки в дизайна на 
бродерията: 

 Непълно припокриване на запълнен обект с контур. Наблюдава се често в дизайните 
на бродериите и се характеризира с непълно застъпване на запълнени обекти с 
контурите им, в резултат на което остават „празни“ участъци. На Фиг. 2а е показан 
дизайнът на бродерията, а на Фиг. 2б е представено изпълнението с възникналия 
дефект. Този дефект може да бъде избегнат по време на дигитализирането, като се 
използват подходящи очертаващи бодови редове. Запълнените обекти трябва да бъдат 
с малко по-големи размери от желаните, така че да се осигури известно застъпване с 
контура. Освен това трябва да се обърне внимание и на захващането на плата в 
гергефа. 

 Непълно припокриване на запълнени обекти. Характерно за този дефект е, че 
основният плат се вижда през бродерията. Наблюдава при намиращи се един до друг 
два или повече запълнени обекти (Фиг. 3). Дефектът би могъл да бъде избегнат отново 
при дигитализирането, като се използват подходящи очертаващи бодови редове, 
подходящи запълващи бодови редове със съответните мотиви, като се увеличи 
гъстината или се промени направлението на бодовете. Препоръчително е също да се 
направи компенсиране чрез припокриване на запълнените обекти с бордовете от бод 
сатен. В повечето случаи влияние оказва и видът на подложеното площно текстилно 
изделие. 

 Изкривяване в ъглите. Когато ъглите на буквите или други обекти не са остри и 
отчетливи, се получава свиване или изкривяване на бродерията (Фиг. 4). Обикновено се 
причинява от натрупването на твърде много конец в ъглите. Това може да е свързано с 
използването на неподходящ бод, липса на „къси“ бодове в ъглите, и / или нарушено 
равновесие на бодовете: конецът е твърде хлабав (отпуснат). Дефектът може да бъде 
избегнат в процеса на дигитализирането чрез прилагане на подходящ бод, къси бодове 
в ъглите и добър баланс на бодовете. 
Дефекти от изработката. Тази относително често срещана група дефекти се дължи 

на проблеми с технологията на изработването: избор на основен и подложен плат, игли, 
конци, опъване, скорост и др.: 
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Фигура 1. Обобщена класификация на дефектите при машинно бродиране  

Дефекти при 
машинното 
бродиране  

Дефекти от 
дизайна 

Непълно припокриване на 
запълнен обект с контур  

Непълно припокриване на 
запълнени обекти  

Изкривяване в ъглите 

Дефекти от 
изработката 

Видим долен конец на 
повърхността 

Повреждане на плата  

Набръчкване 

Разнищване на конците 

Отделяне на слоевете плат при 
аплике 

Изкривяване на формата на 
обектите  

Дефекти от 
довършителните 

операции  

Дефект от гергефа 

Неправилно отстраняване на 
подложката  

Смесени дефекти 

Дебела бродерия 

Непълно покриване 

Различен дизайн 

Неотрязани конци 
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 Видим долен конец на повърхността. Долният конец трябва да се вижда единствено от 
опаковата страна на бродерията и да не излиза откъм лицевата страна на плата, в 
противен случай се получава дефект: Фиг. 5. Ето защо, е необходимо да се провери 
балансът на конците, като по правило долният конец трябва да заема около 1/3 от 
площта на бродерията, а горният – 2/3 от нея (Фиг. 6). Този дефект би могъл да бъде 
избегнат при използването на подходящ иглен конец, коректно навит долен конец и 
подходящ подбор на опъването на горния и долния конец. 

 

  а/   б/ 

Фигура 2. Непълно припокриване на запълнен обект с контур: а/ дизайн; б/ бродерия с 
дефект 

 

 

Фигура 3. Непълно припокриване на 
запълнени обекти 

 

Фигура 4. Изкривяване в ъглите 

 

 

Фигура 5. Видим долен 
конец на повърхността 

 

Фигура 6. Баланс на горен и 
долен конец 

 

Фигура 7. Набръчкване 
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 Повреждане на плата. Дефектът се свързва най-вече с получаване на дупчици в плата 
в краищата на бродерията. Това се дължи на избор на неподходящ номер и вид игла, 
проектиране на твърде много бодове на едно място, неправилно отстраняване на 
подложката след приключване на бродирането. Дефектът може да се избегне чрез 
редуциране на броя на бодовете в краищата на дизайна, използване на игли с кръгъл 
връх и с колкото е възможно по-малък номер. 

 Набръчкване. Представлява набръчкване на плата около бродерията, при което 
бродерията не лежи гладко върху повърхността на основния плат: Фиг. 7. Този вид 
дефект би могъл да се отстрани чрез използване на подходящ подложен плат, както и 
прилагане на по-слабо опъване на лицевия плат при поставянето му в гергефа. 

 Разнищване на конците. Дефектът е свързан с разнищване на горния (Фиг. 8) или 
долния конец. Появява се при неправилно зададено опъване на долния и горния конец, 
неподходящо избрани линейна плътност и вид на конците, неподходящи избрани номер 
и вид на иглите, в резултат на което се образуват примки от горния конец, които 
впоследствие биха могли да доведат до разнищване на бродерията. Елиминирането на 
тези причини са достатъчни за избягването на дефекта. 

 Отделяне на слоевете плат при аплике. При всички апликета, закрепени към основния 
плат посредством топлина или адхезив, е възможно да се наблюдава отделяне при 
неправилно бродиране на фиксиращите или покриващите бодови редове (Фиг. 9).  

 Изкривяване на формата на обектите. В процеса на бродиране е възможно да се 
получи изкривяване или отклонение от зададената форма на обектите. Много често 
това се наблюдава при обекти с кръгообразна форма - Фиг. 10. Причините за дефекта 
се дължат на: висока скорост на бродиране, неправилно поставянето на плата в гергефа 
неподходящо опъване на конците и/или липса на (или неправилно избран) подложен 
материал. 

 

 

Фигура 8. Разнищване на 
конците 

 

Фигура 9. Отделяне на слоевете 
плат при аплике 

Фигура 10. Изкривяване на 
формата на обектите 

 
Дефекти от довършителните операции. Този вид дефекти се дължат на финалната 

обработка на бродерията, която изисква внимание, за да не се влоши вече изработена 
висококачествена бродерия:  

 Неправилно отстраняване на подложката. Много често при бродирането се налага да 
се използва подложка от площно текстилно изделие, най-често нетъкано, която след 
това трябва да се отстрани: Фиг. 11. Когато подложеният материал не е отстранен 
напълно, изделието се окачествява като дефектно. 

 Дефект от гергефа. Получава се, когато остава след от гергефа върху лицевия плат: 
Фиг. 12. В някои случаи дефектът не може да се отстрани чрез влаготоплинна 
обработка. 
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Фигура 11. Неправилно отстраняване на 
подложката 

 

Фигура 12. Дефект от гергефа 

Смесени дефекти. Тази група дефекти представляват комбинация от дефекти, които 
могат да бъдат получени в резултат на два или повече етапа от създаването на бродерията: 

 Дебела бродерия. Този дефект, при който бродерията е с прекалено голяма дебелина, 
се дължи на твърде голяма гъстина на бодовете или използване на неподходящ 
подложен материал за съответния основен материал: Фиг. 13. Този дефект би могъл да 
бъде избегнат при дигитализирането като се използват подходящи бодове, по-малки 
гъстини на бодовете, къси бодове в ъглите. Освен това трябва да се обърне внимание и 
на вида на горния конец (препоръчително е да се използва конец с по-малка линейна 
плътност), както и на вида, дебелината и площната маса на подложения материал. 

 Непълно покриване. Представлява прозиране на основния плат поради малка гъстина 
на бодовете: Фиг. 14. Решението на проблема се изразява в избор на подходящ бод, 
подходяща гъстина, използването на очертаващи бодове и подходящо подложно 
площно текстилно изделие. 

 Различен дизайн. Като такъв дефект се класифицира всяко отклонение на получената 
бродерия от зададения дизайн по отношение на цветове, местоположение, размер и др.  

 Неотрязани конци. Дефектът се получава при смяна на цветовете или при преместване 
между обекти, които се намират на известно разстояние един от друг, посредством 
прескачащи бодове (Фиг. 15). Начин за избягване на дефекта е прецизно определяне на 
последователността на изработване на бродерията при дигитализирането. 
 

 

Фигура 13. Дебела 
бродерия 

 

Фигура 14. Непълно покриване  

Фигура 15. Неотрязани 
конци 

 
Заключение 
Разработена е обобщена класификация на дефектите, които могат да бъдат допуснати 

при машинното бродиране върху площни текстилни изделия. Разгледани са общо 15 
дефекта, които са систематизирани в 4 групи. Представени са причините за появата на 
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дефектите и начини за избягването им, като е използван авторски илюстративен материал 
за всеки дефект.  

Класификацията е отворена и може да бъде допълвана с нови дефекти. Практическата 
й приложимост се свързва главно с разработване на методи за автоматично регистриране 
на дефекти при машинно бродиране. Важно практическо значение на класификацията е, че 
дори при визуална оценка на дефектите от контрольор, тя дава възможност за 
систематизиране на дефектите от производството и установяване на причините за най-
често получаване на дефекти: дали те са свързани с дизайна, изработката, заключителните 
операции и т.н. Това би подобрило не само окончателния, но и междинния контрол на 
качеството в процеса на изработване на машинна бродерия. 
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