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т е к с т и л / t e x t i l e

изследване на влиянието на гъстотата на 
бодовия ред върху здравината на шева

диана германова - кръстева

катедра „Текстилна техника“, Технически университет – София

Резюме
Изследването цели да установи влиянието на гъстотата на бодовия ред върху 

здравината на шева. Обект на изследване е бодов ред клас 301, използваната тъкан е В/
ПЕ 45/55, с площна маса 300 g/m2, като прошиването е извършено с конци от 100% ПЕ 
в два вида структури: щапелен конец и сърцевинен конец. Освен здравината на шева е 
установена също така степента на загуба на здравина на долния и на горния конец след 
прошиване. Проведен е статистически анализ за установяване наличието на влияние на 
изследваните фактори върху здравината.

Ключови думи: здравина на шева; гъстота на бодовия ред; ПЕ шевни конци; щапелен 
конец; сърцевинен конец.

investigation on the influence of stitch density 
on seam strength

diana germanova - Krasteva, Phd

Technical University of Sofia, Department of Textile Engineering

Abstract
The investigation aims to establish the influence of the stitch density on seam strength. The seams 

are worked out in lockstitch type 301. The experiment is carried out using the following materials: 
worsted fabric from Wool/PES 45/55 and mass per unit area 300 g/m2, and sewing threads from 100% 
PES in two structures: staple thread and core spun thread. Besides the strength of the seam, the extent 
of strength loss of the lower and upper thread after stitching is determined. An analysis for statistical 
proving the presence of significant influence of the studied factors on the strength is conducted.

Keywords: seam strength; stitch density; PES sewing threads; staple thread; core spun thread.



СпиСание “ТекСТил и облекло” 11/2016
10

разтегливостта и ефективността му (последната 
се дефинира като отношение на здравината на 
шева към здравината на плата).

Колектив от Сърбия, начело с Daniela 
Barbulov-Popov [2], е провел изследване за вли-
янието на гъстината на бодов ред клас 301 върху 
здравината на шева при използване на пет вида 
шевни конци (памучни, полиестерни и смес с 
различна линейна плътност) и лицев плат от П/
ПЕ 50/50 в две площни маси.

Проучвания за влиянието на гъстината на 
бодовия ред, структурата на шевния конец и на 
лицевия плат са провели и редица други автори 
[4, 5].

Всички изследвания до момента доказват 
значимостта на свойствата на материалите, вида 
и гъстотата на бодовия ред върху здравината 
на шева.

Практически неизчерпаемото разнообразие 
от лицеви материали, хастари и широкия асор-
тимент от шевни конци, предлагани от фирмите 
производителки, прави изследването по темата 
винаги актуално.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА	ЧАСТ

Изследването е проведено за тъкан от В/ПЕ 
45/55 със следните характеристики:

• сплитка: кепър 2/2;
• площна маса: 300 g/m2;
• основна гъстина: 270 н./dm;
• вътъчна гъстина: 240 н./dm.
Използвани са два вида шевни конци: ща-

пелен и сърцевинен, от 100% ПЕ, с линейна 
плътност 27 tex.

Бодовите редове са клас 300, подклас 301. 
Изминати са на шевна машина на Dürkopp 
Adler 271-140341, по посока на основните и на 
вътъчните нишки, в следните гъстоти: 3, 4 и 5 
бода/cm.

Направени са измервания за определяне 
на:

• началната здравина на шевните конци;

ВЪВЕДЕНИЕ

Здравината на шева е основна качествена 
характеристика на всяко шевно изделие. Шевът 
е този, който осигурява целостта на изделието, 
а неговата здравина гарантира способността 
на изделието да изпълнява своята функция по 
време на експлоатация. Здравината на шева се 
определя от характеристиките на всички „учас-
тници“ в процеса на бодообразуване - плат, 
конец, машинни елементи.

Голямото значение на тази качествена харак-
теристика, както и множеството фактори, които 
я определят, обуславя и наличието на голям 
брой публикации по темата. Изследванията 
обикновено са насочени към изследване влия-
нието на вида на шевния конец (състав, струк-
тура, линейна плътност), класа на бодовия ред 
или гъстината му при прошиване на определен 
площен материал.

В почти всички експерименти се варира 
с гъстината на бодовия ред, тъй като това е 
най-лесният и бърз начин за въздействие върху 
здравината на шева. Тя обаче влияе и върху 
външния вид на шева и по-специално върху 
неговото набиране, поради което трябва да се 
подбира внимателно.

Една от най-пълните ретроспекции на публи-
кациите до момента е направена от Nazakat Ali 
и кол. от Пакистан [1], затова тук ще бъдат спо-
менати само някои изследвания, които маркират 
основните направления, по които се работи в 
последните години. След направения анализ ав-
торите от колектива [1] са провели изследвания 
за влиянието на вида на бодовия ред (класове 
300, 400 и 600) и гъстотота му върху здравината 
и вида на шева при прошиване на тъкан Деним 
с щапелен шевен конец от 100% ПЕ.

Влиянието на гъстината на шева е изследвано 
и от американците Usha Chowdhary and Donna 
Poynor [3]. Основният материал е муселин, а 
гъстината на бодовия ред е варирана на три нива 
(3, 4 и 5 бода/cm). Направен е анализ за влия-
нието на гъстината върху здравината на шева, 
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• здравината на долния и на горния шевен 
конец след прошиване;

• здравината на шева в двете изследвани 
посоки.

Началната здравина на шевните конци, както 
и тази след прошиване, е определена на уред 
TIRA Test 2200, работещ на принципа CRE, при 
следните настройки на уреда:

· междучелюстно разстояние l = 100 mm;
· предварително натоварване F0 = 0.135 N;
· скорост на натоварване – v = 100 mm/

min.
За оценка на степента на износване на шев-

ните конци при прошиване са изрязани по два 
правоъгълни детайла с размери 39 x 120 cm, съ-
отв. по дължина и широчина на плата (Фиг. 1).

нец и гъстота 4 бода/cm, 2 реда със сърцевинен 
конец и същата гъстота и т.н.) – Фиг. 1.

От така прошития детайл са изрязани проби 
с дължина 20 cm, като пробите, които се намират 
в началото и в края на детайла, се отстраняват 
и не се използват в изпитването. Целта е да се 
избегнат участъците, в които шевната машина 
не е работила на постоянни обороти.

От подготвените проби с помощта на карфи-
ца внимателно се изважда шевният конец. За да 
се намали до минимум триенето и износването 
му при изнищване, то се извършва в двете посо-
ки - от краищата на пробата към средата й.

Измерена е здравината на изнищените гор-
ни и долни конци и е съпоставена с началната 
здравина на шевните конци. Значимостта на 
установените разлики е проверена по критерия 
на Стюдънт.

По отношение здравината на шева за всеки 
вариант са подготвени по 10 проби, съгласно из-
искванията в БДС EN ISO 13935-1:2014 (Фиг. 2).

Проверката за оценка на влиянието на струк-
турата на шевния конец е извършена по критерия 
на Стюдънт, а за влиянието на гъстотата на 
бодовия ред – чрез еднофакторен дисперсионен 
анализ (ANOVA).

За обработка на данните и за проверка на 
статистическите хипотези са използвани функ-
циите, вградени в програма Excel на фирма 
Microsoft®.

Фигура	1.	Подготовка на пробите за определяне на 
степента на износване при прошиване

 
Те са наложени един върху друг и по тях на 

разстояние от 3 cm се изминати по два бодови 
реда от всеки вариант (2 реда с щапелен конец и 
гъстота 3 бода/cm, 2 реда със сърцевинен конец 
и същата гъстота на бода, 2 реда с щапелен ко-

Фигура	2.	Подготовка на пробите за определяне на 
здравината на шева
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	РЕЗУЛТАТИ

Загуба	на	здравина	на	шевните	конци	
при	бодообразуване
Началната здравина на шевните конци (от 

конусната бобина) е определена на базата на 
20 измервания, като резултатите са обобщени в 
Табл. 1. Тъй като линейната плътност на конците 
е еднаква, не са изчислявани специфични здра-
вини, а е работено в абсолютни стойности.

Очаквано, здравината на сърцевинния конец 
е по-голяма, а разсейването в резултатите - по-
малко. Причината е наличието на филаментни 
нишки в сърцевината, което води до повишаване 
на здравината и равномерността на нишката.

 В Табл. 2 са обобщени резултатите за здра-
вината на сърцевинния и щапелния конец след 
прошиване по посока и напречно на основните 
нишки с 3, 4 и 5 бода/cm.

На Фиг. 3 графично може да се наблюдава 
тенденцията на изменение на здравината за 
сърцевинния конец, а на Фиг. 4 – тази за ща-
пелния.

Това, което се вижда от Фиг. 3 и 4, и което 
бе потвърдено и от проверката по критерия на 
Стюдънт, е, че горният шевен конец се износва 
значително повече от долния шевен конец. По от-
ношение на посоката на шева износването е малко 
по-интензивно при изминаване на бодов ред по 
посока на основните нишки, като при сърцевинния 
конец разликите са незначими, но при щапелния 

Таблица	1
Начална здравина на шевните конци

Шевен	конец Сърцевинен	
конец

Щапелен	
конец

хср, N 11.45 10.08
S, N 0.65 1.12
v, % 5.65 11.14
q, N 0.30 0.53
p, % 2.65 5.22

Таблица	2
Здравина на шевните конци след прошиване

Шевен	

конец
Сърцевинен	 Щапелен

Бодов	ред	по	посока	на	основните	нишки

Гъстота	

на	бода

Горен	конец Долен	конец Горен	конец Долен	конец

3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm

хср, N 10.22 10.33 10.16 11.65 11.46 10.93 8.56 8.22 8.50 9.50 9.56 8.53

S, N 0.97 0.47 0.33 0.55 0.32 0.43 0.53 0.43 0.70 1.24 0.50 0.97

v, % 9.45 4.57 3.23 4.68 2.76 3.92 6.14 5.23 8.22 13.03 5.25 11.34

q, N 0.81 0.39 0.27 0.46 0.26 0.36 0.44 0.36 0.58 1.03 0.42 0.81

p, % 7.90 3.82 2.70 3.92 2.31 3.28 5.13 4.37 6.87 10.89 4.39 9.48

Бодов	ред	напречно	на	основните	нишки

Гъстота	

на	бода

Горен	конец Долен	конец Горен	конец Долен	конец

3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm

хср, N 10.90 10.38 10.32 11.53 11.50 11.62 9.17 9.12 9.11 10.02 9.74 8.51

S, N 0.38 0.32 0.55 0.42 0.58 0.32 0.72 0.73 0.55 0.64 0.38 0.82

v, % 3.53 3.08 5.35 3.66 5.08 2.72 7.86 8.04 6.03 6.35 3.95 9.65

q, N 0.32 0.27 0.46 0.35 0.49 0.26 0.60 0.61 0.46 0.53 0.32 0.69

p, % 2.95 2.57 4.47 3.06 4.24 2.27 6.57 6.72 5.04 5.31 3.30 8.06
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са статистически подсигурени. Най-вероятната 
причина е по-високият сук и по-голямата гъстина 
на основните нишки, както и по-слабата износо-
устойчивост на щапелните конци.

Изчислени са и процентите на загуба на 
здравина, които са обобщени в Табл. 3. Вижда 
се, че загубата на здравина на горния конец е в 
пъти по-голяма отколкото при долния.

По отношение на влиянието на гъстотата на 

бодовия ред върху загубата на здравина проведе-
ният дисперсионен анализ показа значими раз-
лики само при използването на шевните конци 
като долен конец. Макар средното износване 
на горните шевни конци да е по-интензивно, 
се оказва, че то слабо се влияе от гъстотата на 
бода. Обратно, долните конци имат по-ниска 
степен на износване, но тя расте с увеличаване 
на гъстотата на бода.

Таблица	2
Здравина на шевните конци след прошиване

Шевен	

конец
Сърцевинен	 Щапелен

Бодов	ред	по	посока	на	основните	нишки

Гъстота	

на	бода

Горен	конец Долен	конец Горен	конец Долен	конец

3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm

хср, N 10.22 10.33 10.16 11.65 11.46 10.93 8.56 8.22 8.50 9.50 9.56 8.53

S, N 0.97 0.47 0.33 0.55 0.32 0.43 0.53 0.43 0.70 1.24 0.50 0.97

v, % 9.45 4.57 3.23 4.68 2.76 3.92 6.14 5.23 8.22 13.03 5.25 11.34

q, N 0.81 0.39 0.27 0.46 0.26 0.36 0.44 0.36 0.58 1.03 0.42 0.81

p, % 7.90 3.82 2.70 3.92 2.31 3.28 5.13 4.37 6.87 10.89 4.39 9.48

Бодов	ред	напречно	на	основните	нишки

Гъстота	

на	бода

Горен	конец Долен	конец Горен	конец Долен	конец

3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm

хср, N 10.90 10.38 10.32 11.53 11.50 11.62 9.17 9.12 9.11 10.02 9.74 8.51

S, N 0.38 0.32 0.55 0.42 0.58 0.32 0.72 0.73 0.55 0.64 0.38 0.82

v, % 3.53 3.08 5.35 3.66 5.08 2.72 7.86 8.04 6.03 6.35 3.95 9.65

q, N 0.32 0.27 0.46 0.35 0.49 0.26 0.60 0.61 0.46 0.53 0.32 0.69

p, % 2.95 2.57 4.47 3.06 4.24 2.27 6.57 6.72 5.04 5.31 3.30 8.06

Фигура	3.	Изменение на здравината на 
сърцевинния конец след прошиване

Фигура	4.	Изменение на здравината на 
щапелния конец след прошиване

Вид	на	конеца По	посока	на	основните	нишки Напречно	на	основните	нишки

3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm

Сърцевинен горен 10.76% 9.79% 11.31% 4.82% 9.32% 9.88%
Сърцевинен долен 0.53% 1.14% 5.71% 0.55% 0.81% 0.26%
Щапелен горен 15.05% 18.43% 15.67% 8.95% 9.47% 9.58%
Щапелен долен 5.09% 4.45% 14.76% 0.12% 2.66% 14.98%

Таблица	3
Загуба на здравина на шевния конец след прошиване
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Влияние	на	гъстотата	на	бодовия	ред	
върху	здравината	на	шева
 Резултатите от измерванията за здравина на 

шева са обобщени в Табл. 4.
Графично тенденцията на изменение на здра-

вината на шева е онагледена на Фиг. 5 и 6, съотв. 
за сърцевинния и за щапелния конец.

Ясно се вижда значимото повишаване на 
здравината на шева с увеличаване на гъстотата 
на бодовия ред, породено от наличието на пове-
че зони на свързване между двата слоя тъкани. 
Процентът на повишение на здравината при 
изменение на гъстотата от 3 на 5 бода/cm за 
отделните варианти е в границите на 75÷78%.

Здравината на шева при използване на 
сърцевинен конец е по-висока от тази, която се 
постига с щапелен конец, което се потвърждава 
и от направената статистическа проверка. При-
чината е както по-високата начална здравина 
на сърцевинните конци, така и по-ниската им 
степен на износване.

Графиките показват също така малко по-ви-
соки стойности на здравината при изминаване 
на бодовия ред по посока на основните нишки 

спрямо тази по посока, напречно на основните 
нишки. Тези разлики обаче не са статистически 
подсигурени.

 

ИЗВОДИ

 Резултатите от проведеното изследване 
могат да се обобщят по следния начин:

1. При прошиване горният шевен конец губи 
от здравината си, като процентът на загуба на 
здравина зависи от вида на конеца и посоката 
на изминаване на бодовия ред. За сърцевинните 
шевни конци загубата е средно 10.62% при по-
сока на бодовия ред, съвпадаща с посоката на 
основните нишки и 8% - в напречна посока. При 
щапелните конци загубата на здравина е още 
по-голяма, съответно 16.38% и 9.33%.

2. При прошиване долният шевен конец, 
който изпитва по-малко съпротивление през 
процеса на бодообразуване, не променя здра-
вината си при малки гъстоти на бодовия ред. 
Изменение в здравината на шевния конец се 
установява при гъстота на бодовия ред 5 бода/

Таблица	4
Здравина на шева

Шевен	конец Сърцевинен	 Щапелен

Бодов	ред	по	посока	на	основните	нишки

Гъстота	на	бода 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm

хср, N 205.14 278.09 366.75 175.42 253.93 308.26
S, N 19.95 21.08 9.29 25.99 31.13 42.85
v, % 9.72 7.58 2.53 14.82 12.26 13.90
q, N 18.45 19.50 8.59 24.04 28.79 39.63
p, % 8.99 7.01 2.34 13.70 11.34 12.86

Бодов	ред	напречно	на	основните	нишки

Гъстота	на	бода 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm

хср, N 195.76 254.69 345.28 162.26 219.07 296.05
S, N 9.68 12.60 21.86 24.50 21.34 18.03
v, % 4.94 4.95 6.33 15.10 9.74 6.09
q, N 8.95 11.65 20.22 22.66 19.73 16.67
p, % 4.57 4.58 5.86 13.97 9.01 5.63
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cm, като тази загуба е по-висока при щапелните 
конци и при посока на прошиване, успоредна 
на основните нишки. В този случай загубата на 
здравина достига до 15%.

3. Гъстотата на бодовия ред не оказва влия-
ние върху загубата на здравина на горния шевен 
конец, независимо дали и сърцевинен или щапе-
лен. Изключение прави единствено сърцевинни-
ят конец при прошиване в посока, напречна на 
основните нишки, но и в този случай разликата 
в здравината на прошития с 3 и 5 бода/cm конец 
не е голяма - около 5%.

4. Гъстотата на бодовия ред оказва влияние 
върху здравината на шевния конец при прошива-

не в посока, напречна на основните нишки. При 
успоредна посока няма статистически доказана 
разлика в здравината. Причина за влиянието 
на посоката на прошиване е по-големите сук 
и гъстини на основните нишки спрямо тези на 
вътъчните.

5. За всички изследвани случаи здравината 
на шева се определя от структурата на шевния 
конец и гъстотата на бодовия ред. Здравината 
на бодовия ред, изминат със сърцевинен конец, 
е средно 15% по-голяма от тази на бодов ред, 
изминат с щапелен конец. Повишаването на гъс-
тотата на бодовия ред от 3 на 5 бода/cm води до 
75 – 78% повишаване на здравината на шева.

Таблица	4
Здравина на шева

Шевен	конец Сърцевинен	 Щапелен

Бодов	ред	по	посока	на	основните	нишки

Гъстота	на	бода 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm

хср, N 205.14 278.09 366.75 175.42 253.93 308.26
S, N 19.95 21.08 9.29 25.99 31.13 42.85
v, % 9.72 7.58 2.53 14.82 12.26 13.90
q, N 18.45 19.50 8.59 24.04 28.79 39.63
p, % 8.99 7.01 2.34 13.70 11.34 12.86

Бодов	ред	напречно	на	основните	нишки

Гъстота	на	бода 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm 3	б./cm 4	б./cm 5	б./cm

хср, N 195.76 254.69 345.28 162.26 219.07 296.05
S, N 9.68 12.60 21.86 24.50 21.34 18.03
v, % 4.94 4.95 6.33 15.10 9.74 6.09
q, N 8.95 11.65 20.22 22.66 19.73 16.67
p, % 4.57 4.58 5.86 13.97 9.01 5.63

Фигура	5.	Изменение на здравината 
на шева при използване на сърцевинен 

конец

Фигура	6. Изменение на здравината на 
шева при използване на щапелен конец
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здравината на шева е основен показател за 
качеството на конфекционните изделия. Той се 
определя както от здравината на използвания 
шевен конец, така и от технологичните на-
стройки на шевната машина. Основен фактор е 
гъстотата на бодовия ред. С увеличаването й се 
повишава здравината на шева, но се увеличава 
разходът на шевен конец и се влошава външният 
вид на бодовия ред.

Изследването показва влиянието на гъсто-
тата на бодовия ред както върху здравината на 
шева, така и върху степента на износване на гор-
ния и на долния шевен конец при прошиване.
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