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Abstracts in Polish - Streszczenia 

Ozonizacja – ekologiczna metoda 
utleniania bawełny
H. S. Maqsood, J. Wiener, V. Baheti,  
M. Eldeeb, J. Militky
str. 19

Właściwości antybakteryjne włókien lnianych badano zgodnie z normą GB/T20944.3-
2008: Właściwości oceniano poprzez bezwzględną i względną antybakteryjną intensyw-
ność. Włókna bawełniane służyły jako materiał porównawczy przy ocenianiu antybakteryj-
nej intensywności względnej. Roszone włókna lnu wykazywały bezwzględną intensywność 
antybakteryjną przeciwko E. coli i S. aureus, ale tylko względną intensywność antybakteryj-
ną przeciwko S. cerevisiae. Zawartość substancji pektynowych w słomie lnianej, takich jak 
cerolipoidy, hydrotopy, pektyny, chemiceluloza, i ligniny zmniejszała się podczas roszenia. 
Szczególnie zmniejszyła się zawartość lignin spadając z 24% do 7,13%. W czasie roszenia 
pojawiały się szczeliny pomiędzy wiązkami włókien. W konsekwencji zdolności antybakte-
ryjne włókien lnianych ulegały systematycznej degradacji. Przeprowadzony eksperyment 
potwierdził istnienie antybakteryjnych substancji ale nie stwierdzono, które składniki były 
najbardziej aktywne antybakteryjnie.

Obszary zwiększenia poziomu 
innowacyjności w branży 
włókienniczej w Rosji
E. Pawęta, B. Mikołajczyk
str. 10

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka branży włókienniczej w Rosji, oraz 
wskazanie obszarów wymagających zwiększenia poziomu innowacyjności, co jest jednym z 
głównych czynników konkurencyjności branży. Przemysł włókienniczy w Rosji uległ znacz-
nym przemianom po 1991 roku – zmiany strukturalne spowodowały spadek produktywno-
ści. Determinantą rozwoju przemysłu włókienniczego jest zwiększenie jego innowacyjno-
ści. Proponowane obszary zwiększenia poziomu innowacyjności w branży to: (1) zamiana 
importowanej bawełny na inne surowce, w szczególności len oraz włókna mieszane, (2) 
używanie barwników lepszej jakości, (3) inwestycje w nowy sprzęt produkcyjny, (4) tworze-
nie przedsięwzięć joint venture z firmami zagranicznymi. Czynniki te mogą prowadzić do 
zwiększenia konkurencyjności w branży włókienniczej w Rosji.

Właściwości antybakteryjne lnu  
w procesie enzymatycznego 
roszenia
Y. Tian, X. Liu, X. Zheng, L. Wang
str. 15

Badano oksydacje celulozy za pośrednictwem ozonu. Jest to metoda uważana jako ekologicz-
na w porównaniu do innych stosowanych w przemyśle metod oksydacji. Tego rodzaju obrób-
ka stosowana jest w różnego rodzaju procesach takich jak odtłuszczanie i bielenie wyrobów 
bawełnianych oraz dla polepszenia właściwości masy celulozowej w przemyśle papierni-
czym. W artykule przedstawiono wpływ obróbki ozonem na właściwości przędz bawełnia-
nych. Badania te są przydatne dla uzyskania maksymalnej procentowej zawartości struktur 
krystalicznych w bawełnie przy produkcji nano-krystalicznej celulozy. Bawełniane przędze 
obrączkowe poddawano działaniu ozonu w różnych przedziałach czasowych. Następnie ba-
dano właściwości wytrzymałościowe zwilżalność, liczbę miedziową i inne właściwości fizycz-
ne. Stwierdzono, że podczas obróbki ozonem właściwości wytrzymałościowe zmniejszają się 
drastycznie podczas gdy zwilżalność i liczba miedziowa ulegają zwiększeniu.

Elektroprzędzenie włókien 
polimerowych – niekonwencjonalny 
pogląd na wpływ naprężenia 
powierzchniowego na średnice 
włókien
E. S. Araújo, M. L. F. Nascimento,  
H. P. de Oliveira
str. 22

Produkcja za pomocą elektroprzędzenia regularnych włókien polimerowych, wolnych od 
zgrubień wymaga dobrania odpowiedniej kombinacji różnych parametrów stanowiska 
przędącego takich jak np. napięcie między elektrodami, lepkość roztworu przędzalniczego, 
gęstość, odległość pomiędzy elektrodami i geometria układu przędącego. Badano fizycznie 
określony balans sił działający na wypychaną kroplę roztworu podczas tworzenia włókna. 
Badania eksperymentalne dostarczyły odpowiednich teoretycznych informacji o napręże-
niu powierzchniowym i średnicy tworzonych włókien polimerowych. W oparciu o uzyskane 
informacje przygotowano elektroprzędzenie włókien z alkoholu poliwinylowego, alkoholu 
poliwinylopirolidowego i preparatu Eudragit® L100. Następnie na podstawie wcześniej-
szych rozważań i uzyskanych wyników eksperymentalnych przeprowadzono analizę wpływu 
poszczególnych czynników na średnicę otrzymywanych włókien.

Przygotowanie i charakterystyka 
przędz o dużej masie liniowej  
z wełny jaków przędzionych systemem 
kompaktowym rotorowym oraz 
dzianiny wykonane z tych przędz
W. Li, X. Liu, C. Liu, X. Su, C. Xie, Q. Wei
str. 30

Przemysł włókienniczy zainteresowany jest produkcją przędzy z jaków dzięki jej dobrej wła-
ściwości termicznej, przyjaznych ekologicznie warunkom hodowli i niskim cenom. Jednakże 
przetwarzanie wełny jaków jest trudne ze względu na duże rozrzuty właściwości tych włó-
kien i ich sztywność co uwidacznia się szczególnie przy przędzeniu wełny jaków o dużych 
masach liniowych. Dla rozwiązania tego zagadnienia opracowano specjalny system przę-
dzenia oparty na przędzeniu kompaktowym z zastosowaniem wydrążonego wałka ze stali 
kwasoodpornej ze szczeliną o odpowiedniej strukturze na jego powierzchni. Przedstawiono 
wytwarzanie przędz o masie liniowej ok. 20,8 tex i 16,7 tex. Właściwości wyprzędzionych 
przędź porównano z właściwościami przędz otrzymanych za pomocą konwencjonalnego 
przędzenia obrączkowego. Badania zakończono wyprodukowaniem i sprawdzeniem wła-
ściwości użytkowych różnych wyrobów dziewiarskich.
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Optymalizacja procesu nanoszenia 
preparacji przy wykorzystaniu 
analizy zbiorów rozmytych 
Ç. Sarpkaya, E. C. Sabir
str. 49

W samo-skrętnych przędzach istnieje strefa o zazwyczaj słabym skręcie pomiędzy strefami 
włókien skręconych i nieskręconych dlatego podczas procesu samo-skrętnego przędzenia 
analizuje się różne odległości dwóch strumieni włókien do punktu zbieżności dla wytwo-
rzenia określonego przesunięcia fazowego w celu polepszenia wytrzymałości przędzy. 
W artykule opisano dwie metody obliczenia funkcji rozkładu skrętu przędzy samo-skręt-
nej. Określono warunki wytworzenia przędzy o możliwie dużej wytrzymałości właściwej 
i jednocześnie małej różnicy występujących wartościach wytrzymałości. W szczególno-
ści rozważono wyniki otrzymane doświadczalnie przy przędzeniu przędz o masie liniowe  
29 × 2 tex i 113 × 2 tex.

Metody pomiaru naprężeń przędz  
w stanie dynamicznym  
w przędzarce obrączkowej
M. Hossain, A. Abdkader, A. Nocke,  
R. Unger, F. Krzywinski, M. M. B. Hasan, 
C. Cherif
str. 36

Najczęściej stosowaną metodą pomiarową dla scharakteryzowania dynamiki przędzy pod-
czas przędzenia obrączkowego jest pomiar naprężenia przędzy w miejscu gdzie jej przebieg 
jest prawie prostoliniowy. Jednakże znacznie bardziej skomplikowany jest pomiar napręże-
nia przędzy pomiędzy prowadnikiem i biegaczem (strefa balonu) oraz pomiędzy biegaczem 
i punktem skręcania przed cewką nawojowa (strefa skręcania) ponieważ przędza wiruje 
w sposób ciągły wokół osi wrzeciona. W pracy przedstawiono dwie nowe metody pomiaru 
naprężenia przędzy w strefie balonu. W pierwszej wstępnie określano kształt balonu za 
pomocą kamery o dużej prędkości powtarzania. Następnie określano naprężenie balonu 
przez porównanie odkształceń przędzy powstających w strefie balonu a mierzonych za po-
mocą cyfrowej analizy obrazu i programu wykorzystującego krzywą zależności napręże-
nie-odkształcenie produkowanej przędzy. W drugiej metodzie promieniowe siły wirującego 
balonu były mierzone przy zastosowaniu zmodernizowanej techniki pomiaru naprężenia 
przędzy. Pomierzone wartości były porównywane z wartościami modelu teoretycznego przy 
czym stwierdzono istnienie bardzo dobrej korelacji.

Charakterystyka rozkładu skrętu  
i jego nierównomierności  
w przędzach samo-skrętnych
H. Cui, C. Wang, L. Lv
str. 45

Proces nanoszenia preparacji jest ważny w procesie produkcji tkanin i wpływa na wydajność 
stosowanych krosien. Przeprowadzono optymalizacje szeregu parametrów procesu stosując 
metodę analizy zbiorów rozmytych będącą nowością w analizie procesu nanoszenia prepara-
cji . Wykorzystano plan Tagucchi dla realizacji eksperymentu. Analizę przeprowadzono dla 
trzech przędz o różnych masach liniowych, trzech różnych lepkościach roztworu preparacji i 
trzech różnych prędkościach osnowy przechodzącej przez urządzenie do preparacji. Określo-
no charakterystykę jakościową biorąc pod uwagę wytrzymałość osnowy i wydajność krosna. 
Optymalne wartości parametrów procesu preparacji określono przy zastosowaniu metody 
zbiorów rozmytych.

Wpływ naturalnie modyfikowanej 
skrobi i syntetycznej preparacji 
na charakterystyki przędz 
preparowanych 
S. Kovačević, S. Đorđević, D. Đorđević
str. 56

Celem pracy było zbadanie zmian właściwości przędz preparowanych preparacjami 
syntetycznymi i z naturalnie modyfikowanej skrobi. Proces nanoszenia preparacji 
przeprowadzono przy zachowaniu stałych warunków nowo zbudowanej laboratoryjnej 
maszynie. Obrabiano skręcane przędze bawełniane o masie liniowej 20 × 2 tex i 30 × 2 tex.  
Zgodnie z otrzymanymi wynikami przędze preparowane preparacją syntetyczną miały 
zdecydowanie lepsze parametry od przędz z preparacją opartą na modyfikowanej skrobi. 
Jednakże czasami różnice te nie determinują konieczności zastosowania preparacji 
syntetycznej zwłaszcza w sytuacji kiedy nie jest wymagane uzyskanie maksymalnej 
wytrzymałości a istotne są elementy ochrony środowiska i koszty produkcji.

Barwienie materiałów bawełnianych 
przy zastosowaniu naturalnego 
barwnika wyekstrahowanego z  liści 
henny i właściwości zabezpieczające 
przed UV wybarwionych materiałów 
J. Thanikai Vimal, R. Murugan,  
V. Subramaniam
str. 67

W pracy badano wpływ parametrów procesu tkania na oporność dla przepływu powietrza. 
Badano wpływ parametrów związanych z długością przeplotu, gęstością tkaniny i innymi 
czynnikami takimi jak: masa powierzchniowa, grubość i porowatość. Wyprodukowano se-
rię bawełnianych tkanin o 11 różnych splotach z włókien osnowy i wątku posiadających te 
same masy liniowe. Przepuszczalność powietrza badano za pomocą standardowego testu 
KES-F-API. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na silne korelacje pomiędzy współczyn-
nikami związanymi z długością przeplotu, gęstością i grubością tkaniny,
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Wpływ poziomu odkształceń na 
przebieg długotrwających relaksacji 
przędz poliestrowych
G. Laureckiene, R. Milašius
str. 73

Istotnym problemem jest przewidywanie relaksacji naprężeń włókien poliestrowych prze-
biegających w dużych odcinkach czasowych (dni a nawet miesięcy). Dotychczas uważano, 
że szybkość relaksacji w skali logarytmicznej może być przedstawiona przez dwie linie pro-
ste a wartości relaksacji mogą być przewidywane w długich odcinkach czasowych przez 
szybkość relaksacji drugiej zależności liniowej. Przedstawione w pracy badania włókien 
poliestrowych PET o masie liniowej 29,4 tex przeprowadzone dla odkształceń 3, 5, 7 i 10% 
wykazują, że relaksacja przebiega w zależności od zastosowanego wydłużenia. Stwierdzo-
no, że punkt zmiany charakteru relaksacji zależy od wydłużenia. Zjawisko to jest wyraźnie 
widoczne przy większych wydłużeniach podczas gdy dla wydłużeń 3% i 5% jest zdecydo-
wanie małe. Dzięki przedstawionym wynikom badań możliwe jest przewidywanie relaksacji 
przy stosowaniu testów krótszych niż 1000 sek.

Numeryczno doświadczalne badanie 
wpływu ilości warstwy Twaron 
T750 na nożoodporność kamizelek 
ochronnych 
D. Sokołowski, W. Barnat
str. 78

Celem niniejszego artykułu jest zagadnienie wpływu ilości warstw tkaniny ar amidowej 
Twaron T750 na wartość penetracji energii kinetycznej w teście nożoodporności. Zagad-
nienie nożoodporności jest zjawiskiem złożonym, na które posiada wpływ wiele elemen-
tów. Jednym z nich jest zagadnienie ilości warstwy tkaniny, z której jest wykonany wkład 
ochronny. Ilość warstw tkaniny znajdującej się w pakiecie ochronnym jest wykonany wkład 
ochronny. Ilość warstw tkaniny znajdującej się w pakiecie ochronnym jest wartością, która 
w znaczący sposób wpływa na masę powierzchniową pakietu ochronnego. Z tego powodu 
precyzyjne określenie ilości warstw pakietu jest najistotniejszym elementem badań. Do-
kładne zbadanie zależności pomiędzy ilością warstw, a wartością penetracji oraz energii 
kinetycznej jest ważne dlatego, ponieważ posiadając taką wiedzę, można dokładnie dobrać 
odpowiednie parametry, by zapewnić wkładowi jak największą skuteczność ochrony.

Wpływ masy liniowej włókien  
na właściwości związane  
z komfortem dzianin poliestrowych
H. K. Kaynak, O. Babaarslan
str. 89

Istotnym czynnikiem w rozwoju przemysłu tekstylnego włókien syntetycznych było 
wprowadzenie mikrowłókien. Mikrowłókna pozwalają na uzyskanie szeregu właściwości 
istotnych dla oceny właściwości użytkowych produktu. W pracy przedstawiono wpływ 
masy liniowej włókien na właściwości związane z komfortem poliestrowych dzianin. 
W tym celu wyprodukowano dzianiny z teksturowanych przędz 110 dtex o masie 
liniowej włókien 0,33, 0,57 i 0,76 dtex oraz konwencjonalnej przędzy teksturowanej 
110 dtex o włóknach 1,14 i 3,05 dtex. Badano opór dzianin na dynamiczny przepływ 
wilgoci w postaci ciekłej, przepuszczalność powietrza, przepuszczalność pary wodnej 
i właściwości termiczne. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że dzianiny o większych 
grubościach włókien posiadają lepsze możliwości transportu cieczy. Mniejsze wartości 
przepuszczalności powietrza cechują dzianiny o cieńszych włóknach podczas gdy nie 
ma istotnej różnicy pomiędzy zachowaniem próbek dla przepuszczalności pary wodnej. 
Większą opornością termiczną charakteryzują się dzianiny wykonane z grubszych włókien.

Wpływ przyspieszonego 
starzenia na tekstylia balistyczne 
zmodyfikowane techniką plazmy 
niskotemperaturowej
M. H. Struszczyk, A. K. Puszkarz, M. 
Miklas, B. Wilbik-Hałgas, M. Cichecka,  
W. Urbaniak-Domagała, I. Krucińska
str. 83

Funkcjonalizacja tekstylnych produktów i materiałów, przy zastosowaniu techniki plazmy 
niskotemperaturowej, jest coraz częściej stosowana w praktyce przemysłowej, głownie ze 
względu na wiele korzyści, często nieosiągalnych dla innych technik modyfikacji. W pre-
zentowanych badaniach skupiono się na modyfikacji kompozytowych materiałów tekstyl-
nych wykonanych z włókien polietylenowych o znaczącej masie cząsteczkowej (Dyneema® 
SB51) poprzez depozycję powierzchniową polimerów silanowych w środowisku plazmy 
niskotemperaturowej. Celem pracy była ocena zmian w właściwościach mechanicznych 
i fizycznych zmodyfikowanych tekstyliów balistycznych pod wpływem symulowanych wa-
runków przechowywania w badaniach przyspieszonego starzenia. Program badań został 
opracowany na podstawie doświadczeń w planowaniu badań przyspieszonego starzenia, 
celem określenia zmian w włókienniczym materiale balistycznym zachodzących w czasie 
starzenia, w różnych warunkach środowiskowych. Proces modyfikacji plazmą niskotem-
peraturową wywoływał zmiany w właściwościach mechanicznych kompozytowych mate-
riałach balistycznych podczas przyspieszonego starzenia przy zastosowaniu jako czynnika 
starzeniowego: temperatury lub temperatury i wilgotności. Obserwowane tendencje zmian 
w właściwościach różniły się w zależności od badanej cechy materiału. 

Badanie wpływu wysokości okrywy  
i masy liniowej przędzy  
na właściwości użytkowe dzianin  
z okrywą pętelkową i pętelkową ciętą
S. Uyanik
str. 95

Praca przedstawia badania wpływu parametrów strukturalnych dzianiny takich jak masa 
liniowa przędzy okrywy i przędzy podstawowej (90 i 70 tex) i wysokości płaszczek na wła-
ściwości dzianin z okrywą pętelkową i pętelkową ciętą. Badano odporność na ścieranie, 
wytrzymałość na zrywanie oraz przepuszczalność powietrza. Dla określenia relaksacji 
i istotności różnic zastosowano analizę ANOVA i korelacje Pearsona. Większa wysokość 
okrywy zwiększa masę powierzchniową i grubość, tym samym polepszając właściwości na 
ścieranie. Wytrzymałość dzianin zwiększa się ze wzrostem grubości przędzy podstawowej. 
Większa grubość przędzy okrywowej zmniejsza przepuszczalność tkaniny. Dzianiny z okry-
wą pętelkową mają wyższą odporność na ścieranie i wyższą przepuszczalność powietrza 
w porównaniu do dzianin z okrywą pętelkową ciętą podczas gdy masa liniowa przędzy 
podstawowej pozostaje ta sama.
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Zależność pomiędzy wydłużeniem  
i właściwościami 
wytrzymałościowymi dzianin  
o wyglądzie tkaniny dżinsowych 
produkowanych z włókien 
celulozowych
Z. Degirmenci, N.Çelik
str. 101

Dzianiny o wyglądzie dżinsu są delikatniejsze, tańsze i bardziej elastyczne niż tkaniny dżin-
sowe. Ubrania, które są produkowane z tych dzianin lepiej dostosowują się do ruchu ciała 
ze względu na ich podatna strukturę. Ponieważ te dzianiny produkowane są z udziałem 
przędz elastomerowych ich właściwości rozciągowe są znaczne. Dzianiny o wyglądzie dżin-
su muszą wytrzymać odpowiednie ciśnienie podczas rozciągania. Opór ten jest definiowany 
w zależności od oporności na rozrywanie dlatego w przeprowadzanych badaniach należało 
znaleźć zależność pomiędzy wydłużeniem i wydłużeniem zrywającym. Dla badań wypro-
dukowano 18 różnych dzianin o wyglądzie dżinsu. Wyniki badań przedstawiono graficznie 
i oceniono statystycznie.

Optymalizacja grubości wykładzin 
w maszynach prasowalniczych 
podczas sprzężonego transportu 
ciepła i masy
R. Korycki, H. Szafrańska
str. 128

Główny cel artykułu to określenie modelu fizycznego i matematycznego sprzężonego trans-
portu masy i ciepła w wykładzinach podczas prasowania, jak również optymalizacja gru-
bości wykładzin. Wprowadzenie dyfuzji Ficka we włóknach pozwala sformułować równa-
nia transportu ciepła i masy, uzupełnione o układ warunków brzegowych i początkowych. 
Optymalizacja grubości jest zorientowana gradientowo, dlatego są analizowane niezbędne 
funkcjonały celu. Zostały zaprezentowane przykłady numeryczne dotyczące optymalizacji 
grubości wykładzin.

Badanie zależności pomiędzy liczbą 
i pozycją splotów nabieranych i 
wytrzymałością dzianin wykonanych 
na szydełkarce cylindrycznej
N. Avcioğlu Kalebek
str. 107

Zagadnienie tłumienia hałasu uzyskuje coraz większe znaczenie w badaniach naukowych, 
technologicznych i zagadnieniach ogólnych ponieważ poziom dźwięku określa jakość ludz-
kiej egzystencji i dlatego izolacja akustyczna jest podstawową koniecznością przy różnych 
zastosowaniach w tym w przemyśle motoryzacyjnym dla kierowcy pojazdu i pasażera. Za-
stosowanie materiałów z recyklingu we włókninach stosowanych do izolacji dźwięku stano-
wi ekologiczną i tanią alternatywę produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego. Zbadano 
akustyczne przy różnych częstotliwościach dźwięku właściwości włóknin igłowanych o róż-
nej grubości i masie na jednostkę powierzchni włókniny. Jednocześnie dla wszystkich pró-
bek badano grubość, gęstość, masę na jednostkę powierzchni, przepuszczalność powietrza, 
wytrzymałość na zrywanie i wydłużenie. Wszystkie właściwości porównywano statystycznie 
badając korelacje z właściwościami akustycznymi.

Badanie zależności pomiędzy liczbą 
i pozycją splotów nabieranych  
i wytrzymałością dzianin  
wykonanych na szydełkarce 
cylindrycznej
S. Uyanik, Z. Degirmenci,  
M. Topalbekiroglu, F. Geyik
str. 114

Dzianiny o splotach lewo-prawych są najczęściej stosowanymi typami dzianin. Ich wzory 
zależą od stosowania oczek, splotów nabieranych i nieprzeplatanych oraz ich kombinacji. 
Splot nabierany ma istotne znaczenie dla właściwości dzianin ponieważ wpływa na zwięk-
szenie masy na powierzchnię dzianiny, jej grubość i powoduje, że produkowana dzianina 
staje się bardziej porowata od innych. Dla celów przedstawionej pracy wyprodukowano 
12 różnych dzianin na cylindrycznej szydełkarce z różną ilością splotów nabieranych a na-
stępnie wszystkie wybarwiono. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy splotami 
nabieranymi a wytrzymałością na zerwanie a w szczególności pomiędzy ilością i lokaliza-
cją tych splotów nabieranych we wzorze. Wyniki przedstawiono graficznie i statystycznie.

Przyrząd dla pomiaru statycznego 
i dynamicznego przepuszczalności 
powietrza przez płaskie wyroby 
włókiennicze z możliwością pomiaru 
zmian kształtu próbki podczas testu
D. Veselá, Z. Kůs
str. 120

Praca dotyczy badania przepuszczalności powietrza płaskich wyrobów włókienniczych. 
Nowo opracowany przyrząd przeznaczony jest do pomiarów statycznych i dynamicznych 
przepływu powietrza. Przyrząd różni się od standardowych przyrządów tym, że umożliwia 
badanie strukturalnych zmian materiału testowanego w stanach dynamicznych. Działanie 
przyrządu jest kontrolowane przez program komputerowy co umożliwia wyeliminowanie 
błędów popełnianych przez operatora. Wyniki uzyskane za pomocą przyrządu są zachowa-
ne w pamięci komputera . W artykule przeprowadzono dokładną analizę błędów pomiaru.


