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Przemysł włókienniczy w kraju od kilku już lat 
przeżywa zasadnicze zmiany w strukturze surowcowej i 
asortymentowej, będące wynikiem szeroko wprowadzań®j 
chemizacji* Zmiany te występują także w przemyślt 
wełniarskito, b ę d ą c  bezpośrednim skutkiem wprowadzenia 
do przerobu włókien poliamidowych, poliestrowych i 
ostatnio - poliakrylonitrylowych /59» 6 3 , 64/* Nowe 
rodzaje surowców włókienniczych, przedstawiające właś
ciwości odmienne od wykazywanych przez dotychczas 
przerabiane włókna, wymagają nie tylko zmian w proce
sie technologicznym, lecz także odpowiedniego, racjo- 
nalnego zastosowania użytkowego tych włókien, gwaran
tującego optymalne wykorzystanie ich własności* W wy
niku tego powstaje bardzo ważne zagadnienie doboru od
powiednich włókien do określonego przeznaczenia użyt
kowego oraz takiego zastosowania w mieszance surowco
wej, aby zapewnić optymalne wykorzystywanie ich naj
lepszych właściwości*

Przy obecnym rozwoju techniki i produkcji włó
kienniczej jest nie do przyjęcia, aby wypracowanie 
różnorodnych asortymentów tkanin odbywało się tylko 
na zasadzie wieloletniego do świadczeni, a, jak to mia
ło miejsce przed laty i jak to dotychczas jeszcze wys
tępuje w zbyt dużym zakresie* Przykładem tego mogą być 
obecnie stosowane układy surowcowe w grupie wszystkich 
rodzajów włókien, a szczególnie w asortymentach wytwa
rzanych przy zastosowaniu Anilany, Występują tutaj 
układy, w których Anilana stosowana jest w następują
cych udziałach procentowych: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 
50, 65 i 100*

Już na'podstawie oceny podstawowych właściwości 
tych włókien można mieć poważne wątpliwości odnośnie 
do użytkowego i ekonomicznego uzasadnienia stosowania 
tak minimalnie zróżnicowanych układów surowcowych, tym 
bardziej, że włóknami towarzyszącymi są np„: wełna*



©lana, argona, wykazujące między sobą duże zróżnicowa
nie właściwości /9, 73/®

Aktualne wymagania przemysłu i użytkownika wy- 
Mbów włókienniczych zmuszają do posłużenia się wszyst- 
kimi dostępnymi środkami techniki i nauki dla szybkie
go i obiektywnego ustalenia optymalnych układów surow
cowych, przy zastosowaniu włókien chemicznych, tak aby 
można było w możliwie najwyższym stopniu wykorzystać 
najcenniejsze właściwości określonego rodzaju włókna, a 
jednocześnie tak zestawić układ surowcowy mieszanki, 
aby zabezpieczyć ekonomicznie uzasadnione udziały surow
ców droższych. Tylko tą drogą można zapewnić prawidło
wą ekonomizację procesu wprowadzania do przerobu włókien 
chemicznych /59, 63/.

Problemem tym, tj. ustalaniem optymalnych ukła
dów surowcowych w mieszankach, zajmowało się dotych
czas wielu badaczy^ podchodząc do zagadnienia z różno- 
rodnych kierunków, zależnie od aktualnej sytuacji i 
rzeczywistych potrzeb technologicznych, użytkowych lub 
gospodarczych.

Jednym z pierwszych badaczy tego problemu jest 
z pewnością Prof,, H.: BBhringer /1/, który jeszcze w 
oparciu o właściwe proporcje udziałów włókien natural
nych prowadził badania nad ustaleniem optymalnych ukła
dów surowcowych, podporządkowanych otrzymaniu maksymal
ne j wartości użytkowej ®

W tym także kierunku szły prace badawcze Dr 
Albrechta /2/j przedmiotem jego zainteresowania były 
zestawy surowcowe, w skład których wchodziły już włók
na chemiczne, a wśród nich syntetyczne. Prace te, niez
miernie ciekawe i opierające się na dużej ilości prze« 
badanych wariantów, zmierzały jednak w zasadzie do empi
rycznego ustalenia optymalnych układów surowcowych, gwa
rantujących wysoką wartość i trwałość użytkowania.

Badacze, którzy wyszli poza sferę takich usta
leń i przedstawili koncepcję praktycznej metody dla 
określenia optymalnych układów surowcowych, to przede



wszystkim H, K@bler /3/* zajmujący się badaniem zmierza
ją©^ d@ ustalania ty©h układów w oparciu o grupę wybra
nych wskaźników użytkowy©hf oraz Sayrl i l®Mon /4/® Ci 
©statni stosują© ansl@gi©zną metodę, badali mieszanki 
dwu i trzyskł&dnikow® w zakresie wybo:ra optymalnych proi# 
por©jl posz©zególnyeh rodzajów włókien pod kątem jak 
największej wartoś©i użytkowej•

W kraju problematyką tą » szezególnym wiąza- 
niem układów surow©©wy©h z włóknami chemicznymi - zajm©-
wał się Profe Js Ea Iwiński /59f 60/, D@@o dr Je Szoaiand 
/5/ ©raz aut©r niniejszej-pra©y /6e 7, 8/, zmierzają©-
przed© wszystkim d@ ©prasowania powtarzalnej metody dla 
ustalania najkorzystniej szy©h układów surow©©wy©h, kie
rują© się wartością użytkową tkaniny ©raz uwzględniają©
ekonomiczny walor st©s@wania włókien che*i©znycli, szcze- 
gólnie ®ynt@ty©zny©he

0be©ni<§ m©żna postawić tezę, fte zagadnienie to 
jest w dalszym ©lągu niezmierni® na ©zasie* &e jest 
k@nie©zn® d© ©pracowania, przy ©zym rodzajem włókna 
/aktualnie/ sz©z@gólnie predestynowanym d© przebadania 
i ustalenia kryteriów jego ©ptymalneg© stosowania jest 
Anilana => włókno produkcji krajowej z grupy poliakrylo- 
nitrylowyeh - i to z następujących przy©zyn*
<= jest to włókno nowe, którego produkcję uru©h©mion© 
w kraju dopier© przy końcu 1965 r®,

- stosowanie Anilany w produk©ji jest zagadnieniem 
w dalszym ciągu ©twartym, przede wszystkim w zakre- 
sie nowych mieszanek surow©®wych, uwzględniają©y©h 
towaroznawcze i ekonomiczne aspekty wprowadzania 
jej włókien®

Kierują© się powyższymi załeżeniami, aut©r pos=> 
tuluje przeprowadzenie badań* których ©elem będzie s
1 o Ustalenie czynników i kryteriów uzasadniają©yeh 

wprewadedELli*) włókien poliakrylonitrylowy©h d© 
produkcji tkanin wełnianych w P@ls©e na podsta
wie badań i oceny ich właściwości t©war©znawczych 
i technologicznych ©raz czynników ekonomicznych,



warunkujących ich stosowanie;
2« Ustalenie obiektywnych kryteriów jako podstawy pro

jektowania składu surowcowego tkanin z udziałem 
Anilany, w oparciu o wyznaczone współzależności po= 
między procentowym udziałem włókien poliakrylonitry- 
lowych a strukturą tkaniny i jej właściwościami użyt
kowymi przyjmując, że te ostatnie stanowią jeden 
z głównych mierników efektywności ekonomicznej stoso=> 
wania Anilany®

3® Próba ustalenia efektów ekonomicznych zastępowania 
wełny włóknami poliakrylonitrylowymi w krajowej pro
dukcji tkanin wełnianych®

Powyższe założenia przyjęto jako podstawę roz
prawy, uwzględniając obecną sytuację, w której wszel
kie elementy związane z opanowaniem dotychczasowych 
trudności i wyjaśnieniem określonych zależności między 
właściwościami włókna a jego zastosowaniem powinny być 
przedmiotem dociekań i badań, dążących do optymalnego 
wykorzystania dodatnich cech Anilany®

Jest to bowiem włókno, któremu wyznaczono rolę 
zastępowania wełny, przynajmniej w stosunku do części 
tego surowca, dotychczas wyłącznie używanego w wielu 
rodzajach tkanin.

Przy takim założeniu problem wymaga wszechstron
nego przebadania, celem określenia kryteriów odpowied
nio uzasadniających stosowanie Anilany, z uwzględnieniem 
następujących czynnikowi
- osiągnięcia najbardziej dogodnego przerobu technolo® 
gicznego Anilany,

- zapewnienia najkorzystniejszych warunków użytkowania 
tkaniny zawierającej Anilanę,

- najniższych kosztów wytwarzania tkanin tego typu przy 
zabezpieczeniu ich trwałości użytkowej.

Przy rozważeniu powyższych czynników przedmiotem 
rozprawy jest przeprowadzenie analizy możliwości zastą
pienia wełny Anilaną w oparciu o ocenę wartości użytko-



®w®j odpowiedni© wybranych tkaniu* z ró«n©©zesnym uwegl$<ft= 
ftieniem rachunku ©k©n©miczneg©» jtk© nieodłą©ie®g© ©lemtn= 
ty waielkich porównań o podobnym charakter*®.

Jako przedmiot badań empirycznych, umożliwiających 
przeprowadzenie odpowiednio wnikliwej analizy, wybrano 
trupę tkanin plaez@z©wych damskich, traktują© je jako 
tsortyment, w którym anilena powinna być atoeewana, o il® 
*ykalo odpowiedni© właściwości fizyczne, chemiczne i bi=
t£tnic?no.

fóateriały naukowe, na których oparto eię przy opr*= 
©owyweniu omawianego zagadnienia, to przed© wszystkim:
53 wyniki poszukiwań i prac naukowo-badawczych wielu bada= 
czy, krajowych i zagranicznych, przedstawione w publi= 
kacjach naukowych i w literaturze specjalnej,

*> własno badcnia, przeprowadzone obiektywnymi metodomi 
no wybranym asortymencie tkanin z udział©* anilany.

Zadaniem pracy jest przeanalizowani® rstesywit». 
tej skuteczności zastąpienia wełny anilaną i określeni© 
zależności, pozwalających na ustaleni© czynników zapew 
mających możliwość optymalnego wykorzystania Anilany 
w asortymentach planowanych do produkcji. Logiczną tego 
koneokwencją powinny być uatalon® krytsrir. układu surow
cowego i struktury tkaniny w takim rozwiązaniu, które za
bezpieczy najkorzystniejsze właen©ś@i ufcytkow® tkanin 
dla potrzeb konsumenta.



IIO AKTUALSY STAN I PERSP£XTYWY ROZWOJU PRODUKCJI
WŁÓKIEN POIIAKRYLONITRYLOWYCH W &WIECIE I W KRAJU

Włóknc poliakrylonitrylowe należą do głów»®j 
rodziny włókien syntetycznyche do których zaliczamy 
taki® włókna poliestrowe i poliamidowe* Ta trójka 
stanowi jesion dotychczas podstawową batę surowe®- 
wą w zakresie włókien syntetycznych^

Historia włókien poliakrylonitrylowych li@zy 
juZ powyżej dwudziestu lat* czego oczywiście ni® 
moina uwafcaó za zbyt długi okres czaeut Jak podaje 
P A, Kooh /9/ w opracowanej przez siebi® charakte
rystyce włókien poliakrylonitrylowych* po raz pierw
szy otrzymano półprodukt do produkcji akrylonitrylu 
w lataoh 1931/1932 przez Dr Herberta Reina w labo
ratoriach dawnej J® G» Farbenindustrie w Wolfen. 
Kontynuacja tych prac podjęta była następnie w Kon
cernie Du Pont de Nemours w USA przez R<> C. Hontza« 
w wyniku czego zgłoszono pierwszy patent w dniu 
17cVIs1942 r* zarejestrowany pod nr US-Patent 
2©404®713©

Wyniki prac H Reina i R C* Hontza oraz ich 
wykorzystanie i rozwinięcie przez badacza G A, Lat~ 
hem doprowadziło do otrzymania uformowanego włókna, 
nadającego się do przędzenia0 Początkowo* od 1942 r« 
pierwsze niewielkie partie włókien poliakrylonitry** 
lowych wykorzystywano dla celów wojskowych, potem 
w 1944 rŁ zaczęto je w małym zakresie przerabiać 
w przemyśle włókienniczym, a ściślej mówiąc w zakła
dach doświadczalnych Koncernu Du Pont znajdujących 
się w Wayweaboroo Jut pod konieo wojny, w 1945 r< 
włókna te wystąpiły na rynku włókienniczym pod naz~ 
wą Orion0

Po wojnie badaosa japońscy ▼«, Mamiya. 3 Mat- 
sui oraz S Keaabara usprawnili proces chemicznego 
formowania poliakrylonitrylu, wydatnie poprawiając 
właściwości włókien* Następne lata przyniosły inten-



®ywny roswój procesu wytwarzania wielu nowych odmian 
włókien,, różniących aię właściwościami^ parametrami 
budowy ora* kierunkiem zastosowania* przy czym ciągłe- 
mu zwiększaniu podlegał zakres ich zastosowania 0 włók
nach tych słyszymy eoraz szerzej i częściej, <§© jest 
wynikiem ich bardzo wszechstronnego użytkowania, a na 
skutek tego ciągle wzrastającej bazy wytwórczej..
Prawi© każdy kraj* dysponujący rozbudowanym przemysłem 
włókienniczym* posiada lub jest w trakcie budowy włas
nej bazy wytwórczej, widzą© w uruchomieniu produkcji 
włókien chemicznych, istotne zaplecze surowcowe dla 
fabrykacji wyrobów włókienniczych W rezultaci© teg© 
•potykamy wiele odmian włókien poliakrylonitrylowych, 
w zależności od kraju* w którym są wytwarzane, a mia 
nowi ©i es
^SA - €yana* Darlon, Darran, C, 0, E, Piber,

Orion, V®rele Zefran.
Japonia - Caa<§hnilonf Exlan, Kan@kar©n» Kanekałos*

Mitlon, Sinsen, I-lcn, Zinsen«
HRF - Bayer - Aoryl, Dolcn, Dralon, PAN-faser* R«d@n- 
Francja - Crylon, Fibrę D 
W® Brytania => Courtelle, Acrylan,.
ZSRR ■= Ni tron
Holandia Nymerylon. Redon.
Belgia • Fibr© D

Prelana, Wetrelon, Wollerylon, Wollpryla. 
Rumunia Rolan,
Szwecja 'ra .yl
Polska Anilana

Ogólnie grupę włókien poliakrylonitrylowyeh na
zywamy w skrócie PAN, dOBtoaowując się do symbolistyki 
P***y jętej powszechnie dla włókien syntetycznychs a wy 
rażającej podstawowe elementy ©kładu i budowy chemicz= 
nej



Kształtowanie sit rorwoju ilościowego produkcji 
włókien PAN oraz aktualnego jej stanu przedstawiono na 
rys® 1-5 i uzupełnionych odpowiednimi liczbami, tak w 
zakresie wytwórczości, jak i spo&ycia włókiem Przed
stawione wielkości oparte są o najnowsze źródła eta
tystyczne /10/, przedstawiające powyższą problematykę 
na przykładzie krajów o rozwiniętej produkcji włókien 
chemicznych«

4375 = 100 %

5 8 0

z__ m m

1700

372

56%  USA

3 % BeneluK--------------1
5% Wochy e m
4% Francja 971*22%

10% NRF

18% Japonia

7 %  Wielka Brytania

Rys* 1. Rozwój produkcji włókien syntetycznych 
w wybranych krajach /w tye, t/ /10/.



TUiaknA

*Wie»tr
[Poliamid

1960

1969

Produkcja globalna 
u tym : b/fókna aągte 

hitókna cięte
Poliamidowe
Polifatroue
PoliakrylonitrylcMe
Pozostafe

1960 1967 1968 1969 1969/4 968
iOOOt %

702 2862 5760 4374 * 16
417 1514 1960 2252 * 15
285 1548 1800 2122 ♦ 18
406 1514 1625 ieoi ♦ 11
123 755 1076 1352 ♦ 26
109 541 736 851 * 16

64 254 525 570 * 15

Rys*2. kwiatowa produkcja -włókien syntetycznych /w tys. ton/

synteiy<-Ine

1960
1969

1Q60 196 7 1968 1969 1 9 6 9 /im
m o t %

Bawetha m o o 11300 11450 11500 w
Mętna 1450 1460 1550 1600 3.2

Celulozowe 2600 3300 3650 3700 1.4
Syntetyczne 700 2900 3760 4370 ią2
Globalnie 15150 16960 20410 21170 3,7

Rys.3. kwiatowe zużycie włókien / w tys* ton /



P o io iia tt

niiamiJ

1960

1960 1961 I9bti 1969 1969/19
1000t %

^rodi/ktjii yloóalna 307 1058 1447 1582 ♦ 9
utym: ntókna ciągtt m 550 748 805 ♦ 8

ntókna ciffe 109 506 599 771 + 41
Fiiiatmdohie 190 177 5 97 619 * 4

Poliestrowe 51 522 191 586 * 19
PaliakrylorutnjlotJe 59 180 157 242 * ż
Poroitate 7 7.9 122 155 * 11

Rys«4« Produkcja włókien syntetycznych w USA /w tys. ton /

nlOitat*

'iartud

1960

1969

1960 <967 1968 1969 1969/19$
<0001 %

ftvdi/kcja globalna 142 586 780 972 ♦ 25
y tym. ntókna ciągłe 87 315 414 m ♦ 20

ułtikna cięto 55 275 386 474 * 30
Poliamidowe 86 27 5 347 408 ♦ 17
Poliestrowe 51 145 213 280 + 31
PoHakrylonitrylone 12 139 192 248 + 29
Pozostate 11 29 26 38 + 29

Rys.5. Produkcja włókien syntetycznych w krajach EWG 
/ w tys. ton /



Jak wynika z pr»ytoe*©Byeh liczb# ©gSlsay wsroat 
działu włókien syntetycznych w światowym zufcyciu su= 
rowców włókienniczy^ zwiększył się * 5% w 1960 r® to 
2D56 w 1969 re ©c®niają© następnie stiukturę gsupy włó<= 
ki®n ®ynt®ty©znych trz®toa stwierdzić^ 4® wprawdzie włók® 
na PAS wykazują wzrost udziału tylko a 1<S% do 19«S%e 
J®dnek$® w porównaniu do lat D9S8/HS&9 wykosi m  Jtti 
DSS& w«r$oś@i względnej o Zatem w tempie wzroatua włókna 
FAN ustępują w H l m m  p@li®®tf©wyme natomiast wypierają 
włókna poliamidowe* których udział stopniowo się snsniej~ 
® m @ Sz@z®g5ln£® duśy wzrost udziału włókien PAH moina 
zaotes®*wowaó w krajach Buropy Zachodni ®Je zs*®szonych 
w Eus^psjsk£®J Wspólnocie Gospodarczej • W taj gsupi® 
krajów udział włókien PAH z 8* w DfSO re zwlęksiył się 
do 21% w 1969 re# przy ©zya przyrost w lata@h 1968/19S9 
wynosił 29%e

Podobnie Jak dotychczasowy ©kres czasu dzielący 
nas od rozpoczęcia produkcji włókien PAH wykazuj® int®n° 
sywny trend rsiwoju, tak i wszelkie prog&ozy na tołiisz® 
i dalsze lata opierają «ię takie na perepektywach dal
szego wzrostu udziału włókien PAH® Prayjmują© prz®widy= 
wane ogólnie twiększ®ni® produkcji włóki®®, w tym szcze
gólnie maesn® włóki®® <§feemi©zffiy©he nal®fcy gtwi®rdzióe 
te wiąfte się t® z Jefe®J stsosay z zakładanym wzrostem 
luAaośei lwiatae z drugiej z® spodziewanym wzrostaa 
spożycia włókien na J®dneg@ mieszkańca /73» 74/0
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Syntetyczne
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4.00 
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2 1 0 0 0 0 0 0 t 
1 15  00 0 0 0 t 
44 00 000 t 
37 0 0 0 0 0 t 
1 6 0  O 0 0 0  t
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Ryee 6C Prognozy rozwoju produkcji włókien 
syntetycznych do roku 1980 /12/



Poniżej, w tablicy 1, przedstawień© liczby pTO©2®zują° 
c@ t© zależności, w ujęciu takim jakie przedstawia Jg. 
Eg Krtotwskij /11/©

Tatołl&* 1

Prognozy wzroslitu spożycia włókien ®łiemi©zny^i /11/

Wysz©as@gól»ieni©
L a t a

1965 1980
2000

średni® mlnim® maxim0
1 2 3 ' A .. - 6

Liczba ludneści 
w ml d*
Udział włókien chemicznych 
w %
Produkcja włó= kien w min ton:

naturalnych'
chemicznych

3,3

28

13
5

4,1=4,6 

43

17
13

6,3

72

20
50

5,5

72

19
44

7,0

72

22
58

R a z e m t 18 30 70 63 80

Jednocześnie w prognozach tych przewiduje się, 
że w podanych latach stosunek produkcji włókien PAN 
będzie kształtować się w proporcji 1 8 3 s 5< Znajdu
je t© potwierdzenie w wielu analizach, szczególnie 
w najnowszych materiałach prognostycznych /12/, na
podstawie których przedstawiono na rys® 6 przewidywa» 
ną produkcję włókien PAN w porównaniu z ogólnym wzros
tem produkcji włókien,;

Wszystkie te dane wskazują na spodziewany i uz«= 
nany rozwój produkcji i spożycia włókien PAN, co p©wo«= 
dować musi zwiększenie ich znaczenia w produkcji wyro
bów włókienniczych®

Przytoczone informacje o produkcji, spożyciu 
i odmianach włókien PAN, flakie wytwarzane są w świe<= 
©i©, oczywiści© ni® wyczerpują wszystkich przypadkówg



p©ni®wa& spotykamy ®ię taki® i 2 taką sytuacją, fte włók
na jednego typu wykazują szereg niuansów, które mają sw©* 
j® odbici® w budowie wł$lma i jego właściwościach, a jed" 
nocześnie są sygnalizowane symbolem literowym, dodawany® 
zwykle do nazwy zasadniczej®

W Polsce próby z zastosowaniem włókien P M  sięga** 
ją lat 1956=*1957«> kiedy sprowadzono pierwsze, niewielki® 
zresztą parti® tego surowca ©elem przeprowadzenia prób 
na skalę laboratoryjną, a w niektórych przypadkach <= pó^
techniczną®

Przedmiotem zainteresowania w tym zakresie stały 
się przed© wszystkim takie włókna jak Dralon i Orion* 
leży stwierdzić, i® wyniki pierwszych prób nie były za- 
dowalając®, ©o przed© wszystkim należy przypisać ówczes^ 
nym skąpym informacjom o rzeczywistych właściwościach 
włókien w ogóle, a tym bardziej o technologii ich prze® 
robi* Negatywne wyniki prób spowodowały, że zaintereso- 
wanie włóknami zanikło, powodując przerwę w dalszych pt * ” 
©a©h badawczych® D@piero intensywne poszukiwanie infosna*' 
cji technicznych i technologcznych, wyjazdy i konsulta* 
cj® zagraniczn© doprowadziły u nas do odnowienia, a na
wet wzmożenia zainteresowania włóknami, o których mowa# 
poniewal stwi®rdzono, że przy ich zastosowaniu można ot** 
mać ciekaw® asortymenty wyrobów tkanych i dzianych*

Okresem, w którym daj® się wyraźnie zaobserwować 
wzmożenie tego zainteresowania, były szczególnie lata 
1961 i 1962, kiedy generalnie zwrócono uwagę na włókno 
produkowane w Wielkiej Brytanii przez firmę Courtaulds 
Łtd i występując® pod nazwę Courtelle® Efektem tego już 
po przeprowadzeniu prób na skalę półtechniczną, stało 
się zakupieni® licencji na produkcję Courtelle i rozpo
częcie budowy zakładów "Anilana" w Łodzi*

Obecni® zakłady łódzkie produkują włókna PAN pod 
nazwą Milana, przy czym docelowa ich produkcja ma wyno^ 
a ± 6 10.000 ton® Planowane rozmiary produkcji wykazują# 
ż® włókno PAN staó się musi jednym z głównych surowców 
włókienniczych, przerabianych w wielu branżach włókien*5



ai©Eyeh# a przede wszystkim w takieh przemysłach jaks 
wełniany„ dziewiarski ©raz jedwabni©zo~d®k@f>a@yjny.

Ryse 7e Zużyeie suroweów włókienniezyeh w wyrebaeh weł~ 
nopodohnyeh po uwzględnieniu zastępowani a tkania 
dzianinami i włókninami©/13/ Wg opra<s0 I, W ..

naturul ne

aztuozne

Antlana

poliamićtawe

n o ,  154 -ś
odpadki

5,692

2 3 , 2 %

27.2J6

poliestrowe



Jest więc oczywiste, że już same planowane założenia 
produkcji stwarzają konieczność jak najszybszego i 
pełnego zapoznania j«i- z najistotniejszymi elementami 
wiedzy o właściwościach, przetwarzaniu technologicznym 
oraz przydatności użytkowej tych włókien, która deter
minuj© racjonalność ich stosowania /101/®

Prognozy wzrostu produkcji i spożycia włókien 
poliakrylonitrylowych w kraju do 1985 r® przedstawio
no na rys® 7 w oparciu o opracowanie Instytutu Włókien
nictwa w Łodzi /13/® Jak wynika z tych danych, udział 
włókien P M  w ogólnej ilości surowców włókienniczych 
przewidywanych do spożycia w kraju przewyższa tę samą 
wartość w skali światowej® Wynika to z aktualnych 
i przewidywanych możliwości zaopatrzenia surowcowego 
w Polsce, przydatności włókien PAN w postaci Anilany 
do wytwarzania podstawowych asortymentów tkanin oraz 
dzianin® Wskazuje to zatem na oczywisty wzrost jej 
znaczenia w krajowym bilansie surowcowym i wynikają
cą stąd konieczność możliwie wyczerpującego opracowa
nia wszystkich elementów, związanych z racjonalnym 
użytkowo i ekonomicznie wykorzystywani aa tego włókna®

Opierając się na kryteriach jegó stosowania 
do przetwarzania na wyroby włókiennicze wg He Górskie- 
kq i Z® Wawrzaszka /14/, można następująco sprecyzować 
główne czynniki, charakteryzujące racjonalne wykorzys
tanie włókien, a mianowicie:

- warunki użytkowania wyrobów,
- właściwości włókien,
- ekonomiczne uzasadnienie stosowania,
- osiągalność włókien,
- możliwość przerobu,
- stopa życiowa ludności.
Można już wstępnie stwierdzić, że niektóre 

z tych czynników dają się dodatnio zakwalifikować 
w przypadku Anilany, pozostałe natomiast są właśnie 
przedmiotem dociekań w niniejszej pracy®



III. charakterystyka właściwości włókien poklakrylo-
NITRYLOWYCH W PORÓWNANIU Z INNYMI WŁÓKNAMI

Włókna p©liakryX@nitrylowe - w odróżnieniu od 
Włókien poliestrowyeh czy poliamidowych - nie mają wy
sokich własności wytrzymałościowych® Jest to zresztą 
Uzasadnione tym, że główne zadania jakie stawia się tym 
Włóknom* sprowadzają eię w dużym stopniu d@ innych 
PKseznaczeń użytkowych., jak np.s ciepłochrormośćg, zdoX«= 
^ość wypełniania, wełnisty charakter itp. Specyficzne 
w£aściw©ści włókien PAN wiążą się w oczywisty sposób 
* i@h budową fizyczną i chemiczną.

Najbardziej kompleksowe przedstawienie struktu
ry chemicznej i fizycznej dokonane zostało w pracach 
IL A,, K©cha /9/f publikowanych przede wszystkim w §za» 
®Opiemach naukowych«

Włókna PAN zawierają średnio 85% wysokospolime^ 
Ryzowanego akrylonitrylu o następującym wzorze*

/ - CH2 - CH • CN - /

Stopień polimeryzacji wynosi przeciętnie od 1200 
2000. W zależności @d zawartości poliakrylonitrylu 

Rozróżnia się trzy zasadnicze grupy włókien:
K  z czystego poliakrylonitrylu, do których należąs 

Orion 81, Dralon T, Redon, Prelana, Wollpryla,
z poliakrylonitrylu modyfikowanego, obejmujące 
/przykładowo/i Dralon, Orion 42, Nymerylon, Acri- 
lan, Beslon, CoUrtelle, Dolan oraz polską Anilanę,

3. wielokomponentowe tj0 Acrilan 45» Orion 21, Cour- 
telle LC, Creslan 68 CS i inne odmiany.

Wzór strukturalny czystego poliakrylonitrylu 
3®st następujący?

CH0 - CH - CH« - CH - CHo - CH - CH9 - CH 
d I I I I

CN CN CN CN

L.



co
natomiast wzór poliakrylonitrylu z wbudowanymi innymi
monomerami jest nieco odmienny i

.. CH0 - CH » GH0 - CH - CHL = CH - CHP - CH ...
i l l l

CN CK CK 0 • CO • CH2

W wyniku określonej struktury chemicznej i fi
zycznej włókna PAK wykazują duże podobieństwo do wełny, 
wyrażające się między innymi znaczną puszystością®

Zróżnicowanie struktury fizycznej znajduje także 
wyraz w kształcie przekroju poprzecznego® Różnice te 
przedstawiono na rys® 8g z którego wynika, że produko
wana w kraju Anilana znajduje się w grupie włókien mają' 
cych przekrój poprzeczny zbliżony najbardziej do koła. 
Jest oczywistej, że kształt przekroju ma istotne znacze
ni© dla technologii przerobu* jak również wpływa na 
właściwości użytkowe włókna,, Liczną grupą swoich właś
ciwości włókna PAN z powodzeniem prezentują podstawowe, 
najlepsze cechy grupy włókien syntetycznych, wyróżnia
jąc się nimi z grupy innych włókien*

II! IV V

Rys* 8. Kształty przekrojów poprzecznych różnych 
rodzajów włókien PAN wg poniższych grup:



I II III I? V
Acrilan 36
Cashmilon
Courtell®

Acrilan 16
«= w = 41 

Acribel
Dclan

Orion 42 
Orion 44 
Nymerylon

Dralon 
Orion 21

Crylor
Wollpryla

Creslan
Eaclan
Anilana

W tablicy 2 przedstawiono podstawowe wskaźniki 
fizyczn® włókien PAN w porównaniu z typowymi włóknami 
naturalnymi i cfeemicznymig, będącymi zasadniczymi gurcw® 
cami włókienniozymi w przemyśle wełniarskim® Jako dal
szą ilustrację zachowania się włókien PAN# przedstawio
no na rys® 9, 10# 11 i 12 porównani® właściwości wytrzy=> 
małościowycfa włókien PAN w funkcji czasu oraz tempera- 
tury wg P® As Kocha /9/® Z porównań tych wynika# &® od~> 
pomość włókiefa PAN fia te czynniki jest wyższa niż w 
przypadku innych włókien /75/®
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Porównanie właściwości fizycznych włókien PAK z innymi włóknami /14/

l.p* 7,7 ł a s n  o ś c i Jednost
ka miary

Rodza.ie włókna
PAK P AM PE wełna włókna

wiskozowe■ '-j "1 2 3 "4 5 6 1 3
1 . Wytrzymałość na sucho G/óen 2,5-3,2 4,5-6,2 4,2-5,0 1,0-2,0 2,3-2,7 |

2. Samozryw km 22-2° 40-55 38-45 9-18 J
3. Wytrzymałość względna na mokro % 80-100 85-90 100 7S-90 50-60

4. wytrzymałość względna w pętli % 60 75-95 90 80 30-40
X S • 'wytrzymałość właściwa kg/mm^ 26-34 4 6 - 6 4 52-62 12-24 32-37

6. Wydłużenie na sucho % 25-35 30-46 18-30 25-45 15-23 . ..
7. Wydłużenie na mokro Z*' 25-35 30-50 18-30 50-60 19-28
S. | Stopień sprężystości

l
% 75 przy

8 %
100 przy
8 %

100 "O TZJ
87:-

65 przy
2c;.

75 ^rzy 
4:

s. Ciężar właściwy G/cm3 1,17 1,14 1,33 1,32 | 1,52

10. Wilgotność w normalnych 
warunkach % do 1,0 4,0-4,5 0,3-0,4

!
1 3 - 1 5  j 1 3

11. Pęcznienie w wodzie % 4,5-6,0 10-12 3-5 4 2 i 9 5 - 1 2 0

Wy.j aśnienie: PAK - włókna poliamidowe
PE - włókna poliestrowe



B.
U.
Ł.

Warto podkreślić, &e przedstawione w tablicy 2 
wielkości wskaźników dotyczą średnich ocen w skali 
światowej dla poszczególnych rodzajów włókien, zatem 
niektór® i eh ©dmiemy w danej grupie mogą “*> nieraz na« 
wet znaczni® = odbiegać @d podanych wartości® Dane 
liczbowe zawart® w tablicach 2, 3 i 4 ©parte są na 
materiałach opracowanych przez badaczy E® Hmnmellin 
i J, Lunenschlosu

Na podstawi® przedstawionych wartości można 
dojść do następujących wniosków w odniesieniu do włó- 
kien PANs
1a w zakresie wytrzymałości są dystansowane przez 

włókna PE i PAM, jednakże przewyższają włókna 
wiskozowe i wełnę /rysu 9 i 10/,

2® właściwości wydłużeniowe PAN są bardziej zbliżone 
do wełny niż do włókitn PE,

3® wilgotność w normalnych warunkadi jest na pozio- 
mi® niskim, nawet zbyt niskim w stosunku do wy
magań higienicznych,

4® pęcznienie w wodzie jest niewielkie, w związku 
z czym obserwujemy analogiczną odporność na 
ewentualne zmiany wytrzymałości pod wpływem .wil
gotnością

5® sprężyste właściwości włókien kształtują się na 
poziomie zupełnie zadowalającym*

Dla pełniejszego, porównawczego scharakteryzo
wania właściwości włókien PAN, obok ich ©ceny w zakre
sie parametrów fizycznych, konieczne jest także przed 
stawieni® cech chemicznych, które podaje tablica 3a

\



Porównanie właściwości chemicznych 
włókien PAN z innymi włóknami /14/

Rodzaj
włókien

D z i a ł a n i e Stoso
wane
barwni
kikwasów ługów środk.

biel. rozpuszcz.
1 3 T 5 6

Wełna Rozkłada
gorący
kwas
siarkowy

Słabe łu
gi pilś- 
nieją, 
silniej
sze rozkładają

Bieli
się
T 2
oraz
so2

Odporna kwasowe, 
chromo
we, ka
dziowe, 
metalo- 
komplek- 
sowe

Włókna
wisko
zowe

Rozkłada 
gorący 
lub stę
żony 
kwas

Roztwór 
10% NaOH 
powoduje 
pęcznie
nie i 
zmianę 
struktu
ry

Chlory- 
nem lub 
podchlorynem 
lub 
H2°2

Odporna Kadzio
we, azo
we, za
sadowe , 
siarko
we

PAN Dobra 
lub b. 
dobra 
odpor
ność

Dobra od
porność 
na słabe 
alkalia

Dość
dobra
odporność

Odporn. 
na ben
zen, me
tanol i inne

Zasado
we, za
wiesi
nowe, 
kadzio
we, naf
talenowe 
kwasowe

PAM Rozkła
da się 
w stężo
nym
h2so4,
HC1, HN03
CH-jCOOH,
HCOOH

Dobra
odpor
ność

Bieli
się
podchlo
rynem
sodowym

Rozpusz
cza się 
w zwiaz- 
kach fe
nolu

Zawiesi
nowe,
kwasowe
rzadziej
inne

PE Bardzo 
dobra 
odpor

ność na 
kwasy 
mineral
ne

Bardzo 
odporne 
na słabe 
ługi, 
rozpusz
cza się 
w stężo
nych

Odporne 
na środ
ki bielą
ce nad
tlenki

Ogólnie 
nie roz
puszcza 
za wyj. 
fenofta- 
lopochod- 
nych

Zawiesi
nowe,
azowe,
nafta-
lowe,
kadzio
we



Analizują© przedstawione porównanie własności 
można z kolei postawić następują©© wnioski§
1® włókna PAN prezentują dobre właściwości ©hemiczm®, 

przewyższają© pod tym względem włókna wiskozowe i 
wełnę t mi© ustępują© natomiast p o r ó w n y w a n y m  włók- 
nom PA M  i PES

2® ©tek d@bry©h ©dp@sm©ś©i na czynniki ©hemiczme# włók
na t® przedstawiają także względnie dobr® powin®- 
wa©two d@ barwników, szezegóatal® w porównaniu z 
włóknami syntetycznymie

3a dobre właściwości chemiczne stwarzają dla włókien 
PAN sz©r®kie możliwości stosowania i©h w mieszam- 
kachg, jak t@i i dla ©kreślonych c®lów specjalnych*,

P@nadt©s ©bok przyto©zomy©h właś©iw@ś©i włókiem 
itla ®state©znej reasumpcji rozpatrywanej analizy po
równawczej 9 w tabli©y 4 przedstawiono taki© inne ich 
techy* pozwalające na pełniejsze rozpoznanie przydat
ności włókien PAN©

Tablica 4

Porównanie różnych właściwości włó
kien PAN z innymi włóknami /14/

Rodzaj Odporność nas
włókitn temperaturę światło warunkiklimaty©Z“ mol© gnici®

_ - . . ? — 3 ~ 5 6
Wełna W tempe100®C 

kruszej®• .W temp*, 130 C początek 
rozkładu•
W temp®205“ 
300®C ulega 
zwęgleniu.

Spadek wytrzyma łoś ed , 
mniej=» 
sz© po- winowa©- 
two do 
barwników

Mierna Nie-
od
por
na

Dobra



1 2 3 4 5 6
Włókna
wisko
zowe

W tempJ50°C 
spadek wyt- 
rzym.
W tempa175~ 
205°C bru
natnieje i 
rozkłada 
się

Spadek
wytrzy
małości,
zmiana
odcienia

Mierna Dobra Bakter
ie gnil-' 
ne ata
kują

PANI W tempo150°C 
żółknie po 
5 godZo nW temp.245 C 
topi się o

Po dłuż- 
szym naś- 
wietlanii 
spadek 
wytrzy
małości 
oraz
Żółknię
cie włók
na

Bardzo 
■ dobra 
i

Dobra Dobra

PAN Odporne na 
długie dzia
łanie do 
140°C /tyl
ko Dynel 
mięknie _ 
przy 120 C/

wyjątko
wo dobra

Wyjąt
kowo
dobra.

Bardzo
dobra

Bardzo
dobra

PE Odporne do 
150°C„
Y/ tempo248- 
256°C top
nieje.

Bardzo
dobra

Bardzo
dobra

Dobra Dobra

Jak wynika z przeprowadzonej oceny zawartej w tafc 
licy 4, włókna PAN wykazują szereg cennych właściwości, 
zwłaszcza tekich jak;
1* dość dobra odporność na podwyższone temperatury /rys# 

11/, ' j
2„ wyjątkowo dobre odporności na działanie światła i cz0 

su, a zatem wysoka trwałość użytkowa wyrobów włókien 
PAN /rys, 12/,

3o wyższa niż u włókien poliestrowych odporność na dzi8-' 
łanie moli jak też drobnoustrojów /65/.



Można zatem wyciągnąć interesując© wnioski z ogól» 
»©j charakterystyki włókien PAK, wskazują© generalni® na 
cenne i ciekawsze ich właściwości zbadane metodami labo® 
ratoryjnymi® Należy jednak przy tym stwierdzić9 ż® włók= 
aa poliakrylonitrylowe wytwarzane z kopolimeru akrylo
nitrylu posiadają takż® szereg wad® Zagadnienie to jest 
szerzej omówione w opublikowanych pracach Sw Plechuckie- 
jgo /31/f który do podstawowych wad tych włókien zaliczaj
- złe powinowactwo do barwników, szczególnie przy bar
wieniu na kolory średnie lub ciemne,

- podatność na ładunki elektrostatyczne*
- małą chłonność wilgoci z uwagi na brak w łańcuchu 

polimerów grup hydrofiłowyeh.
Czynione są więc próby wykorzystania wszystkich 

dostępnych środków dla poprawy własności włókien® W tym 
celu stosuje się modyfikację tworzywa wyjściowego przez 
wprowadzenie grup charakterystycznych lub też kopolim®- 
ryzację akrylonitrylu z innymi monomerami® Ostatnią zdo
byczą w tym zakresie jest mieszani® poliakrylonitrylu 
z innymi polimerami lub kopolimerami* Osiąga się tą dro
gą poprawę skutków barwienia oraz sorpcji wilgoci*

Jest jednak faktem, że zależności i zjawiska to
warzyszące i wpływające na współmieszalnośe polimerów 
nie są do chwili obecnej wyjaśnione do końca® Zmusza to 
więc do poszukiwań i rozwiązań,, przede wszystkim na dro- 
dz® badań empirycznych* W praktyce najczęściej stosowanym 
dodatkiem do substancji włóknotwórczej są polimery winy
lu® Dodaje się także białka i pochodne celulozy, jest to 
jednak możliwe tylko przy znacznej degradacji białka
i jego modyfikacji chemicznej® Jednak wszystkie te dodat
ki, występując© w mniejszej czy większej ilości, osłabia
ją włókno proporcjonalnie do swojego udziału®

Według badań prowadzonych przez Fu.iieaki Y / J 2 /  
w zakresie wpływu ciężaru cząsteczkowego i polimolekular- 
ności na formowanie włókien poliakrylonitrylowych, okreś
lono w sposób dość ścisły zależności, występując© między



r o z c i ą g a n i e m  włókien na gorąco* a ieh własnościami fi® 
“tycznymi. Jak wynika z tych badań stężony i^ztwór p@- 
li akrylonitrylu w 70% HNG^ py*ędzi©ny do ttmp*, 0@C i 
uformowany w włókna* które rozciągano w gorącej wodzi®
o temp© 100®C wskazuje* że nie występują tu żadne za
leżności między rozmiarami krystalitów i stopniem krys- 
taliczności, a ciężarem cząsteczkowym i stopniem roz
ciągu® Analogiczni® stwierdzono, że wytrzymałość wł<ó- 
ki<̂ n przy tym samym rozciągu także nie zależy od cię
żaru cząsteczkowegoo

Interesujące są wyniki prac prowadzonych przez 
takich badaczy jak W Weltzen i W G Fester /33/, doty
czące zachowania się włókien poliekrylonitrylowych w 
podwyższonej temperaturze• Jak z nich wynika, włókna 
poliakrylonitrylowe podgrzewane w powietrzu do temp® 
235°C, a w wodzie do temp0 190°C oraz w nasyconej pa» 
rze wodnej do temp0 190®C wykazują we wszystkich tych 
przypadkach zmniejszenie się zawartości azotu, Autorzy 
prac sugerują, że następuje tutaj zmydlenie grup cyjan
kowych i powstawanie grup karboksylowych przy współudział 
1® wody lub pary wodnej; jednakże mechanizm znikania 
grup cyjankowych przy podgrzewaniu w powietrzu na razie 
nie daje się wyjaśnić® W każdym bądź razie przytoczone 
warunki powodują obniżenie własności mechanicznych włó
kien /97/®

Zagadnienia te, tznG zależności między własnoś
ciami włókien poliakrylonitrylowych a podwyższoną tem
peraturą otoczenia, zostały obszernie przeanalizowane 
w badaniach prowadzonych przez G<? Urbańczyka /34/ z Po
litechniki Łódzkiej® Zgodnie z końcowymi wnioskami tych 
badań można sprecyzować następujące stwierdzenia^
1„ Zwiększenie wydłużenia nadawanego włóknom w czasie 

izotermicznego rozciągania powodujet
- zwiększenie wytrzymałości właściwej włókna powy

żej 80°C, wytrzymałość różnicuje się wyraźnie w 
zależności od temperatury rozciągania, przy czym 
stosowanie wyższych temperatur działa ujemnie na 
wytrzymałość włókna,



- zmniejszenie wydłużenia zrywającego włókien,
- zwiększenie średniego stopnia sprężystości włókna,
•m zwiększenie zdolności włókna do kurczenia się pod 
wpływem wykurczania.

2* Podnoszenie temperatury w czasie rozciągania do sta
łej wartości wydłużenia powoduje:
- zmniejszenie wytrzymałości włókna,
- brak wyraźnego zróżnicowania wartości wydłużenia 

zrywającego,
- zmianę sprężystości włókna według krzywoliniowej 

zależności z maksimum,
- wyraźny spadek wartości bezwzględnej i względnej 

skurczu pod wpływem obróbki cieplnej w wodzie 
/wykurczanie/.

3, Wykurczanie w czasie termicznej obróbki wodnej po
woduje:
- obniżenie wytrzymałości właściwej włókna,
- wzrost względnego wydłużenia zrywającego,
- poważne zniwelowanie różnic sprężystości włókna 

rozciąganego w różnych warunkach,
- zachowanie charakteru tych współzależności między 
właściwościami mechanicznymi, a strukturą włókien*

Ponadto wszystkie te badania wskazują na silny zwią
zek między właściwościami mechanicznymi włókna, a takimi 
czynnikami strukturalnymi, jak: orientacja obszarów para- 
krystalicznych, budowa fizyko-chemiczna mikrocząsteozki . 
/cyklizacja, sieciowanie/. Zależności te przedstawione Bą 
^ zasadniczym ujęciu na rys, 13, 14* 15 i 16, gdzie w spo
sób graficzny podano zależności między zasadniczymi właś
ciwościami fizycznymi a temperaturą formowania włókna /34/, 

G. Urbańczyk stwierdza także na podstawie przepro-' 
kadzonych badań,"żfc niemożliwe jest wskazanie takich pa
rametrów rozciągania, przy których jednocześnie wszystkie 
badane cechy wykazywałyby maksimum, Z tego powodu konieoz-



n@ staje się ustalenie warunków kompromisowych, przy 
czym zaleca się jako optymalną temperaturę 100°c i roz
ciąg rzędu 80 - 120%. W poszukiwaniu możliwości dopro
wadzania własności włókien PAN do wymagań optymalnych 
w zakresie technologicznym i użytkowym*, wprowadza się 
takżo karbikówani®.

Jedne z najciekawszych rezultatów w tym zakresie 
otrzymali F Reeder i B t Krzesiński /3§/ w ośrodku ba
dawczym f. my Courtaulds w Anglii, Karbikowanie włókien 
PAN wg metody wymienionych wyżej badaczy polega na 
8=-14~krotnym rozciąganiu n:( włókien w tem
peraturze 50-100°0 i przetrzymywanie ich w warunkach 
swobodnego skurczu w wodnej kąpieli o temp^ 70-100°Ct 
Otrzymane w ten sposób włókna suszy się pod napręże
niem 10 mg/den w temp, 20~150°C /jako optymalny prze
dział przyjmuje się temperaturę 70-150rC/o Przy tej 
metodzie czym niższa temperatura suszenia - tym lep
sze otrzymuj® się skarbikowanio włókienŁ W tym też ce
lu zaleca się stosowanie schładzania włókien przed pro
cesem relckeacji zimnym powietrzem lub przez przepusz
czenie w kąpieli zimnej wody, Skarbikowanie włókien pod« 
nosi ich własności przędne i użytkowe*
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Oczywiście, sama tylko laboratoryjna ocena nie 
może być ostatecznym miernikiem użytkowej wartości tych 
włókien i dlatego szczególnie przy włóknach chemicznych 
koniecznym warunkiem jest przeprowadzeni® prób praktycz
nego noszenia; Dotyczą one właściwie długoletniego użyt
kowania wyrobów z włókien PAN w różnorodnych warunkach, 
colem wypośrodkowenia właściwej ich oceny, zależnie od 
rodzaju wyrobu i jego przeznaczenie /98, 100, 108/e 
Sprawa generalnej - a nawet laboratoryjnej - oceny włó
kien PAN w zakresie ich właściwości użytkowych - szcz®~ 
gólnie w porównaniu z innymi rodzajami włókien - jest 
wyjątkowo trudna. Przyczyną tego jest duża różnorodność 
odmian włókien poliakrylonitrylowych* Już sem fakt, ż® 
są one wytwarzane w zakresie giubości ód I Td do 40 Td
- czego nie spotkamy w żadnych innych rodzajach włókien
- wskazuje na konieczność uwzględnienia możliwości duże
go zróżnicowania ich cecho Dalszą przyczyną takiego sta
nu rzeczy jest także stosunkowo duża ilość surowców wyjś
ciowych, używanych do otrzymania półproduktów dla wytwa
rzania włókien PANC Z tej racji, obok przedstawienia 
ogólnych, przeciętnych wskaźników włókien, infoimujących
o ich właściwościach, bardzo ważnym czynnikiem oceny jest 
porównenie cech niektórych odmian występujących we włók
nach PANc
1, Porównanie właściwości niektórych odmian włókien po- 

11ckryloni trylowych,

Ze względu na zakupienie licencji na produkcję 
włókien Courtelle, na której oparta jest produkcja Ani- 
lany, jedną z istotniejszych ocen jest porównanie właś
ciwości tego właśnie włókna z innymi włóknami PAN. Z tych 
względów wydaje się także celowe krótkie wprowadzenie 
w podstawowy schemat wytwarzania włókien Courtelle* który 
przedstawiony jest na rys, 1 7 .
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Rys. 17. Schemat wytwarzania włókien Courtelle /30/.



Jak z niego wynika, akrylonitryl można otrzymać 
z węgla i wapniaka lub z ropy naftowej, a właściwi© ze 
znajdującego się w niej etylenu. W praktyce kopolimer 
do produkcji tych włókien powstaje jako wynik kopolime- 
ryza®ji następujących ilości i rodzajów związków chemicz* 
nych!

1 * 93% akrylonitrylu o wzorze s 
CH2 a CH • CN

2. 5*6% metakrylanu metylu o wzorze?
CH2 » C - COOCH3

3« 19A% kwasu itakonowego o wzorzeł
CH0 ■ C • CGOH2 ,

CH2 • COOH

T© trzy składniki podlegają zmieszaniu w odpo
wiednim rozpuszczalniku* Kopolimeryzacja tak przygoto
wanej substancji odbywa się w temperaturze 80®C„ Sto
pień polimeryzacji poliefcrylonitrylu wynosi 1100-1900.

Włókno Courtelle otrzymujemy w kilku różnych 
odmianach, dzielących się na grupy w zależności odi

1® zróżnicowania grubości,
2* zróżnicowania właściwości fizycznych,
3. różnego zachowania się pod wpływem podwyż- 

szonej temperatury oraz środowiska mokrego.
Zróżnicowania powyższe znajdują swój wyraz 

w obejmowaniu dość dużych zakresów parametrów, a mia
nowicie s
1® w zakresie grubości włókna produkowane jest ono 

w następujących Td: 2; 3} 4*5; 6; 9; 15,
2* w zakresie właściwości fizycznych obserwujemy

znaczne różnice w wytrzymałości na sucho i mokro,
3. w zakresie różnej reakcji na środowisko mokre 

i temperaturę rozróżniamy?



<=« włókna wykurczone - standard, które zachorują swo
je wymiary w dalszych procesach przerobu,

- włókna niestabilizowane, nazywamy też niev,yknrezo- 
nymi lab puszystymi, które pod wpływem temperatury 
i środowiska mokrego zmieniają swoje wymiary, szcze
gólnie w zakresie długości.
Porównanie właściwości włókien Courtelłe z właści

wościami innych włókien PAN przedstawiono w tablicy 5.
Warto także nadmienić, że włókno PAK o nazwie 

Leacril, produkowane we Włoszech, posiada łuski na po
dobieństwo elementarnych włókien wełny /21/, co w znacz
nym stopniu zwiększa wełnopodobieństwo wyrobów, w których 
je zastosowano.

Tablica 5
i

Porównanie własności włókien Courtelłe z własnoś
ciami różnych odmian włókien PAN 739/

właściwość
J e dn. 
mi ary

Włók
no
Cour-
telle

Włókna cięte PAN
/ '\ 00%
akrylo
nitrylu

wzmoc
nione

normalne
/85%
akryl./

mody? 
f iks

Wilgotn. 
w nomalru % 2 do 1 do 1 do 1 0,4-5,0

Wytrzymał® 
na sucho G/den 3-3,3 2,5-3,2 4,0-5,5 2-3 2,4-3,4
Wytrzymał, 
na mokro G/den 2,1-2,4 2,0-3,2 3,2-5,5 1,6-3 2,4-3,4
Wytrzymał.
wzgl.na
mokro

% 70-73 80-100 80-100 80-100 100

Wydłużenie 
na sucho % 40-45 25-35 16-22 20-66 32-40

Wydłużenie 
na mokro % 40-45 25-35 16-22 20-60 32-40

Wytrz, 
wzgl. w 
węźle

% 60-70 70 70 75 80



Na podstawie analizy powyższego zestawienia, 
włókno Courtelle w porównaniu z innymi odmianami PAN, 
można scharakteryzować w następujący sposóbs
1. posiada ono nieco większą chłonność wilgoci,
2e wyróżnia się niższą wytrzymałością na zerwanie* 

szczególnie w stanie mokrym,
3, posiada większą podatność .do wydłużenia się ani

żeli inn® włókna PANa
Jest to zatem włókno o nieco gorszych właści- 

wościach fizycznych, ale za to o lepszych właściwoś
ciach higienicznych /76/® Charakterystyka ta określa 
już w dużym stopniu przydatność włókna PAN* mimo ż<s 
oparta jest na przeciętnych wartościach, nie zawsz® 
pozwalających na pełne rozpoznanie rzeczywistej ich 
użyteczności® Celem otrzymania jeszcze pełniejszego 
obrazu przydatności włókien Courtelle można posłużyć 
się także porównaniem ich właściwości z włóknem Acri- 
lane Porównania tego dokonamy na podstawie wyników 
otrzymanych z badań przeprowadzonych w Instytucie 
Włókiennictwa w Łodzi i zestawionych w tablicy 6e

Tablica 6

■ .... '■ ; jZestawienie wyników badań porównawczych właści- 
wości włókien Courtelle oraz włókien Acrilanu 
/przeprowadzone w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi/

Właściwości Jedn«
miary

Rodzaj włókna
Courtelle 
3 Td
stabiliz.

Courtall® 
3 Td nie- 
stabiliz®

Acrilan 
3 Td nis= 
stabile

1 — 3 ' ...
Grubość Td 2,64 2,69 3 » 00
Współczynnik
zmienności % 17,2 18,7 15,8

Wytrzymałość 
na sucho G/d en 2,69 2,82 2,39



c.d. tab. 6

1 2 3 4 5
Wydłużenie na sucho % 36,3 21,9 27,6
Wytrzymałość na 
mokro G/den 2,04 2,31 -

Wytrzymałość względna na mokro % 76,4 81,9 -

Wytrzymałość w pętli G/den 1.1 0,71 1,16
i

Współczynnikzmienności % 20,2 27,5 19,9<
Wytrzymałość względna w pętli % 41,2 25,2 48,7

Wydłużenie na mokro % 40,0 23,0 -

Z porównania powyższych wyników badań okazuje się,
że:
1. włókna Courtelle, w porównaniu z włóknem Acrilan wyka

zują mniejszą równomierność wartości analogicznych 
wskaźników jakościowych,

2. nieco niższe własności mechaniczne włókna Courtelle, 
mierzone wytrzymałością w pętli, właściwie potwierdza
ją przyjęte uprzednio założenia. Z przeprowadzonej 
analizy dochodzi się do ogólnego, obiektywnego wniosku, 
że włókno Courtelle jest reprezentantem grupy włókien 
poliakrylonitrylowych o średnich właściwościach fizycz
nych oraz o przeciętnych, średnio wyrównanych właści
wościach chemicznych, takich jakie charakteryzują inne 
włókna PM.

2, Charakterystyka właściwości "Anilany". polskiego 
włókna poliakrylonitrylowego

Ze względu na fakt, że po licznych pracach doś
wiadczalnych i adaptacyjnych, związanych z opanowaniem 
i usprawnieniem techniki wytwarzania w naszym kraju 
produkowanych na licencji "Courtelle" włókien poliakry-



1 ©nitrylowych pod nazwą "Anilana" weszliśmy już w okręt 
zużywania poważnych ilości własnych włókien PAN - wyła
nia się uzasadniona potrzeba ooeny własności Anilany w 
aktualnej produkcji.

Przyznać należy, że wspomniane wyżej prace doś<» 
wiadczalne przez długi okres czasu nie dawały zadowala
jących rezultatów, gdyż właściwości włókien Anilany nil 
osiągały poziomu jakościowego włókien angielskich, cho
ciaż produkowane były zgodnie z zaleceniami licencji 
mCourtelle",

Dla ustalenia kształtowania się wartości niek« 
tórych podstawowych wskaźników jakości produkowanej 
obecnie Anilany przeprowadzone zostały w Centralnym 
Laboratorium Przemysłu Wełnianego w Łodzi badania kilku' 
nastu partii bieżących dostaw tego włókna. Wyniki zestf' 
wionę w tablicy 8 skonfrontowano z wymogami ustalonymi 
w opracowanej aktualnie dla Anilany normie zakładowej, 
podanej w tablicy 7 *

Tablica 7

Wymagania techniczna dla Anilany wg normy zakładowej
/39/

Wskaźniki techniczne Jedn*
miary Gatunek Konti6®'!

jakościI II
1 3 4

Odchyłka średniej długości od długości nominalnej % ±10 ±15
Odchyłka średniej grubości od grubości nominalnej % ±10 ±15
Wytrzymałość na rozrywanie nie mniej niż: 
dł. wł. o grubości
2 den / 220 mtez/
3 " / 340 " /
4,5 « / 500 " /
6 " / 630 M /
9 " /1000 " /
15 w /1700 M / i

G/den 
G/den 
G/den G/d en 
G/den G/den

2,7
2,5
2,32 , 2
2 ,0
1,9

2,4
2,3
2 , 12,0
1 , 8
1 .6

PN-66
735*750



c.d. tab. 7

: 1 2 3 4 5
Współczynnik zmienności wytrzymałości nie więcej 
niż: % 23 25
Wydłużenie przy rozrywaniu 
dla wszystkich grubości nie mniej niż: % 35 30
Wytrzymałość na rozrywanie w pęt IŁ nie mniej niż dla 
włókien o grubości:

2 den / 220 mtex/
3 « / 340 " /
4,5 ! / 500 ? /

6 ? / 680 ? /
9 P /1000 5 /15 5 /1700 ? /

6/den n ń n 
n n

0,81
0,750,69
0,66
0,60
0,57

0,72
0,690,63
0,60
0,540,48

Ilość karbików na 1 om dł. nie mniej niż: szt* 3 2,5
Zawartość skleiek^ i grubych włókien^' 
nie więctj niż: * 0,05 0,1
Wilgotność w dostawach 1 3 PH-62

t*04tÓ1
W rozliczeniach handlowych 3

x/ Sklejki - są to twardo sklejone, widoczne 
gołym okiem pęczki poplątanych 
lub równoległych włókien*

xx/ Grube włókna — są to włókna o grubości
przekraczającej 5-krotnie gru
bości nominalne.



Tablica 8

Poziom niektórych wskaźników Anilany/wg badań przeprowadzonych w CLPWełn$anego/ /6/

T Rodzaj wskaźnika Jedn. Wielkość wskaźnika
■u.p. miary Anilaaa 

3 Td
Aftil&nń 
4,5 Td

1 , Wytrzymałość na rozerwanie G/tex 29,4 20,2
2e Współczynnik zmien

ności wytrzymałości % 12,9 5,51
3. Współczynnik zmien

ności dł. % 6,2 6,5
4. Wydłużenie przy zer

waniu
.

% 24,6 24,7
5« Współczynnik zmiennoś

%ci wydłużenia 14,5 1 1 , 0
6. Kurczliwość we wrzą

cej wodzie \ % 2 ,2 3,2
7. Współczynnik zmien

ności kurczliwości % 50g6 47,3

Z porównania obu tych zestawień Tiikają następując* 
wnioski:
1 * wymagania normy zakładowej są względnie tolerancyjne,
2. własności wytrzymałościowe badanych włókien wykazują 

poziom prawie dobry,
3* własności wydłużeniowe włókien Anilany oraz ich sprę

żystość są stosunkowo niskie i kształtują się na po
ziomie nie odpowiadającym wymaganiom normy.

Należy tu podkreślić, że właśnie brak odpowiedniej 
sprężystości i elastyczności włókien A n i l a n y  po- 
woduje ich plastyczność, kruchość i nadmierną łamliwość, 
co dotychczas stanowi główną ich cechę ujemną, ponieważ 
wskaźniki te mają istotne znaczenie dla własności użytko
wych i estetycznych tkanin wytwarzanych z udziałem 
A n i l a n y .
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Wyjaśnienie, jakie przyczyny powodują obniżenie 
powyższych wskaźników polskiego włókna poliakrylonitry** 
lowego, jest tym bardziej intrygujące i godne głębszego 
zainteresowania, że zarówno produkowane na tej samej li
cencji włókna C o u r t e l l e ,  jak i inne włókna PAN* 
eą bardziej od niego sprężyste i elastyczne* Nie ulega 
wątpliwości, źe istotnych przyczyn omawianego zjawiska 
szukać należy w submikroskopowej strukturze włókien po*= 
liakrylonitrylowych, gdyż jak wiadomo - prawie wszystkie 
właściwości włókien chemicznych są funkcją ich wewnętrz
nej budowy,, a szczególnie stopnia i rodzaju orientacji 
/18, 36/®

Jednym z najbardziej charakterystycznych elemen
tów strukturalnych naturalnych włókien wielokomórkowych 
są występujące w nich liczne, różnego rodzaju kanaliki 
wewnętrzne, rozmieszczone mniej lub więcej prawidłowo 
w całej ich masie® Kanaliki te mają również poważny 
wpływ na kształtowanie się cech i właściwości włókien, 
czego typowym przykładem może być wysoka ciepłochron- 
ność wełny.

W większości produkowanych dziś włókien chemicz
nych, wszędzie tam gdzie istnieją po temu możliwości 
techniczne, wytwarza się różnymi metodami mechanicznymi 
specjalne kanaliki wewnątrz włókien, tak jak to ma 
miejsce np. w profilowanych włóknach z kanałem, do któryś 
produkcji zastosowano odpowiednie uformowane dysze®

W przypadkach włókien poliakrylonitrylowych nie 
ma potrzeby stosowania tego typu metod mechanicznych, 
ponieważ - jak to wykazały badania ich przekrojów pop
rzecznych - występują w nich liczne kanaliki wewnętrzne 
typu kapilarów, które powstają automatycznie, w wyniku 
procesów fizyko-chemicznych, jaki® zachodzą w czasie 
koagulacji roztworu poliakrylonitrylu i formowania się 
z niego włókna«

Interesujący gest przy tym fakt, że te kanaliki- j 

kapilary układają się w omawianych włóknach w sposób 
prawidłowy, a mianowicie promieniście w stosunku do osi 
włókna /rys® 20/.



Zarówno zjawisko ich występowania, jak i forma 
promienistego układu, były przedmiotem licznych badań,
Do bardziej interesujących należą zwłaszcza prace ta
kich badaczy jak: V. G r o b e ,  M a n n  i G,
D u w e /15/» którzy podjęli próbę ustalenia zależ
ności pomiędzy kształtowaniem się struktury wewnętrz
nej włókien, a warunkami w jakich przebiega proces ko
agulacji roztworu poliakrylonitrylu.

Z ustaleń tych badaczy wynika, że zależności 
takie istotnie zachodzą w pewnym zakresie i że w pro
cesie wytwarzania się włókna można częściowo wpływać, 
zarówno na stopień natężenia kapilarów w jego wnętrzu, 
jak i na prawidłowość ich promienistych układów.

0 istnieniu takiej współzależności świadczy 
przytoczona tu przykładowo obserwacja, że najlepszy 
układ kapilarów i największe ich natężenie otrzymuje 
się przy przędzeniu poliakrylonitrylu w roztworze dwu- 
metyloformamidu lub innych rozpuszczalników organicz
nych, przy zastosowaniu odpowiedniej kąpieli wytrąca
jącej.

Innym dowodem takiego współoddziaływania jest 
również możliwość zakłócenia procesu tworzenia się 
kapilaatów: przez użycie określonych kopolimerów, przez 
wysoką koncentrację roztworu przędnego, lub przez 
zwiększoną zawartość dwumetyloformamidu w wodnej kąpie
li koagulacyjnej, przy możliwie niskiej jej temperatu
rze.

Dotychczas jednak nie zostało wyjaśnione w spo
sób zadowalający, co stanowi istotną przyczynę powsta
wania tego, tak charakterystycznego dla omawianych 
włókien poliakrylonitrylowych, promienistego układu 
występujących w nich kapilarów. Uie czynią tego również 
poniższe hipotezy, które zjawisko to przedstawiają 
w sposób następujący /15/s
1. Woda jako bardzo skuteczny środek wytrącający po

woduje, bezpośrednio przy wytrącaniu strumienia



Rys.. 21, Włókno poliakrylonitrylowe z widocznymi fragmenta
mi układu kapilarnego /a/, oraz fragment wybranego 
kanału - kapilary /b/.

Rys. 20. Przekrój włókien poliakrylonitrylowych z wi
docznymi kapilarami w układzie promienistym,*



polimerów, tworzenie się twardej powłoki«, Przy pos«
tępującej koeeulacji, na nkutek kurczenia i zacho
dzących zmian objętościowych w rdzeniu włókna, do
chodzi do napięcia, które wyrównuje się przez ”roz~ 
ciąganie1' wewnętrznej masy substancji włóknotwórczej *

2® Woda przenika przez otwory dyszy, znajdującej się 
pod powierzchnią rozpuszczalnika, powodując błędy 
powierzchniowe strumienia roztworu, ponieważ napija
cie powierzchniowe w tych warunkach nie może się 
wyrównać, co doprowadza do tworzenia się wewnętrznych 
kanałów•

Jak więc widzimy, powyższe teorie nie wyjaśniają 
istoty zagadnienia,, Obie one sprowadzają proces tworze^ 
nia się strukturalnych kapilarów wewnątrz włókna tylko 
do procesu koagulacji strumienia roztworu poliakrylo- 
nitrylu w środowisku wytrącającej go kąpieli wodnej, co 
moi© wprawdzie stanowić fragaent przebiegu zjawiska, 
ale nie wyjaśnia jego istoty w sposób należycie uzasad
niony, Uporządkowane położenie kapilarów i promienisty 
ich układ wewnątrz włókna pozwala przypuszczać, że pr©<=> 
ces ich wytwarzania wiąże się bezpośrednio z przeciw® 
stronną dyfuzją roztworów przędnych i wytrącających®

Celem bliższego poznania zależności zachodzących 
pomiędzy przebiegiem procesu tej dyfuzji a wytwarzaniem 
się kapilarów, przeprowadzone zostały badania, których 
obiektem był przekrój poprzeczny włókna pomiędzy szkieł
kiem mikroskopowym i szkiełkiem nakrywkowym, gdzie sze=> 
roko rozprowadzono krople roztworu kopolimeryzacyjnego 
z sulfonianu dwumetyloallilowego w dwumetylofoaamidzie
i gdzie ograniczono się do wody jako środka wytrącenia,,
Z wyniku tych badań, które w sposób przejrzysty ilustru^ 
ją odpowiednio powiększone zdjęcia mikroskopowe /rys® 211 a
i b/ można wnosić, że najprawdopodobniej główną przyczy
ną powstawania kapilarów w mikrostrukturze włókna jest 
działanie sił rozciągających in statu nascendi jego 
wytwarzania /82/. Wskazuje na to analiza krawędzi śeia~



n@k kapilarów, któr® ujawniają ©harakttrystycza® po= 
strzępienia konturówa Nasuwają ©a© przypuszczenie, że 
omawiane wewnętrzne mikrokapilary musiały powstawać 
w wyniku oddziaływania wewnętrznych naprężeń rozciąga=> 
jących, jakie zawsze towarzyszą procesowi wytwarzania 
włókien chanicznych, ©raz późniejszego kolejnego kur= 
©z@nia się wewnętrznych warstw włóknotwórczych, przy 
odpowiednim już ustabilizowaniu się fizycznym warstwy 
zewnętrznej tworzącego się włókna /81/„

Rysunek 22 /a i b/ ilustruje występowanie ka
pilarów wewnętrznych we włóknie A n i 1 a n y, 
polskim włóknie poliakrylonitrylowym, co zwłaszcss 
wyraźnie widaó na powiększeniu 860=krotnymQ p@wsta
jąca w ten sposób wewnętrzna k a p i l a r n o ś ć  
włókna ma oczywiście znaczny wpływ na własności włó- 
kien PANe przyczyniając się również do zwiększenia 
możliwości ich karbikowania®

Otrzymane w ten sposób włókna suszy się pod 
naprężeniem 10 mg /den/ w temp® 20-150°C /jako opty- 
malny przedział przyjmuj® się temperaturę 70“150®C/« 
Przy metodzie tej im niższą zastosuje się temperata- 
rę suszenia* tym lepsze będzie skarbikowanie ©trzyma* 
nych włókien •

Ponieważ skarbikowan&e włókien podnosi ich 
własności przędne i użytkowe, przeto proces ten prze
prowadza się szczególnie starannie® W odniesieniu do 
omawianych włókien poliakrylonitrylowych, dla lepsze- 
go ich skarbikowania, zaleca się przed poddaniem ich 
procesowi relaksacji zimnym powietrzem uprzednio 
schłodzenie w kąpieli zimnej wody®

Z rozważań powyższych wynika, że oddziaływa
nie środowiska mokrego ma nie tylko istotny wpływ na 
zachowanie się włókna omawianego typu w procesie Je
goi wytwarzania, ale również na ostateczne ukształto
wanie się jego późniejszych własności. Kapilary wew
nętrzne, stanowiąc® jeden z elementów mikrostruktury



a/ powiększenie 450 x

V  powiększenie &€0 x 

Ryso-22o Przekroje włókien Anilany



tych włókien, odgrywają również poważną rolę w kształ
towaniu się ich własnością a stopień oddziaływania w 
tym zakresie będzie zależnys od i©h wielkości, kształt 
tu i ułożenia, bowiem kapilary występujące we włóknach 
poliekrylonitrylowychi
1 a zróżnicowane są pod względem wielkości,
2 ® wykazują nie tylko ró&ne kształty, ale mogą być 

ponadto inaczej ułożone względem siebie,
3® inaczej układają się one w warstwie wewnętrznej 

włókna i inaczej w warstwie zewnętrznej, która 
wyraźnie odcina się ©i wnętrza i tworzy ściankę 
włókna®

Przedstawione wyżej spostrzeżenia prowadzą do nas» 
tępujących ujęć hipotetycznych!
- różnorodna struktura ścianki włókna i jego wnętrza 
niewątpliwie wskazuje na zróżnicowaną orientację 
obu tych warstw®

Oznacza to, że orientacja ścianki włókna jest 
wyższa a jego wnętrza niższe, co z kolei stwarza tym 
większe możliwości poprawy własności włókien im bar
dziej poprawi się ich orientację, czyli im większe 
partie makrocząsteczek we wnętrzu zdoła się doprowa
dzić do prawidłowego, tje równoległego ułożenia wzglę
dem siebie i względem osi włókna®

Poprawa jakości i podniesienie rzeczywistych 
własności aktualnie produkowanej u nas A n i 1 a n y 
do poziomu wymaganych i możliwych do osiągnięcia, 
wiąże się więc ściśle z poprawą orientacji i uporząd
kowaniem struktury wewnętrznej tych włókien• Uzasad
nieniem takiego stwierdzenia są główne zależności 
między wewnętrzną strukturą włókna a jego własnościa
mi fizycznymi, tj.s
- różnorodne, bo obok uporządkowanych także przypad
kowe, występowanie we wnętrzu włókna jego kapila
rów strukturalnych przyczynia się również w znacznym



stopniu d© obserwowanej dziś jesses® dużej rozbieżności 
własn®śei włókien w poszczególnych partiach A n i 1 a° 
n y i do różnego ieh reagowania tak na procesy me©ha- 
niezn®, jak i eh«mie®a®, jakim te włókna podlegają w ra
mach ieh obróbki technicznej,

-= wielkość, kształt i charakter występowania kapilarów 
strukturalnyoh w masie włókna jest wyrazem stopnia 
zorientowania i prawidłowości budowy wewnętrznej, jego 
masy włóknotwórez®j. We włóknie dobrze zorientowanym 
wszystkie te cechy kapilarów są odpowiednio zsynchroni
zowane i ustalone, a ich prawidłowy układ promienisty 
będzie wymowną ilustracją tego uporządkowania =• i od
wrotnie, wszelkie odchylenia od tej prawidłowości znaj~ 
dą swój wyraz w zmianach wartości poszczególnych wskaź~ 
ników określających jakość włókna,

- występowanie kapilarów wewnętrznych we włóknie stanowi 
istotną przyczynę określonego jego reagowania na oddzia= 
ływanie warunków środowiska mokrego, przy czym reagowa*» 
nie to jest zróżnicowane i zależne od nasilania oraz od 
układu przestrzennego kapilarów w masie włókna /88/.

Należy tu zaznaczyć, że wymienione wyżej założenia 
hipotetyczne /J. £• Iwiński, D® Boczkowski /53// znajdują 
całkowite potwierdzenie w szeregu zjawisk obseźróowanyeh 
w procesie technologicznym przerobu A n i 1 a n y.
Wyraża się to różnorodnym reagowaniem tego włókna zarówno 
na proces barwienia, jak i na różne procesy związane z je
go przerobem w przędzalni i tkalni, gdzie obok partii włó- 
kien, których przeróbka techniczna przebiega niemal noxmal» 
nie, trafiają się partie o nadmiernej kruchości i łamliwoś
ci oraz o zróżnicowanym reagowaniu na barwnik /87, 96/•
Z obserwacji tych wynika, że struktura wewnętrzna włókna 
produkowanej u nas A n i 1 a n y stanowi jeszcze prob«= 
lem wymagający optymalnego rozwiązania. Będzie ono miało 
miejsce dopiero wówczas, gdy z jednej strony ustalone zos<= 
taną warunki dobrego, wzajemnego oddziaływania na siebie 
przędnego roztworu poliakrylonitrylowego i kąpieli wytrą
cającej podczas procesu koagulacji i w momencie wytwarza^



nia się włókna^ a z drugiej - gdy powstaną warunki 
określające rytmikę natężenia sił rozciągających, za
równo w chwili powstawania włókna, jak i w procesie 
jego stabilizacji*

Spełnienie pierwszych warunków może się przy- 
czynić do prawidłowego, promienistego układu kapila- 
rów wewnątrz włókna, gdy spełnienie drugich zadecy
duje o prawidłowej mikrostrukturze włókna i o prawi
dłowym układzie makrocząsteczek w całej jego długoś
ci, co w końcowym wyniku przyniesie zasadniczą popra
wę własności fizycznych i chemicznych naszej A n i- 
l a n y ®  Powyższy przegląd czynników wpływających na 
kształtowanie się jakości produkowanych włókien che
micznych pozwala na optymistyczne stwierdzenie, że 
istnieją u nas potencjalne możliwości poprawy już w 
najbliższym czasie produkcyjnych i użytkowych właści
wości A n i 1 a n y , które przecież tak bardzo po
ważnie wzrosły od czasu wytworzenia pierwszych jej 
partii, w oparciu o osiągnięcia nauki w tym zakresie*. 

Zapoczątkowane przed 40 laty' badania nad sub°> 
mikroskopową strukturą włókien /Hengsternberg i Marie/ 
rozwinęły się dziś w olbrzymią dziedzinę nauki, któ
rą postęp techniczny wyposażył w precyzyjne metody
i aparaturę badawozą® Jedne z nich, np« metoda mikro- 
elektronograficzna, czy metoda spektrometrii absorp
cyjnej w podczerwieni, umożliwiają bezpośrednie prze
nikanie w głąb polimerów włóknotwórczych i ustalenie 
stopnia ich krystaliczności, podczas gdy inne, np® 
oparte na zjawisku dyfuzji, umożliwiają na podstawie 
szybkości tego procesu w polimerze ustalenie w sposób 
pośredni stopnia jego krystaliczności /1 6, 17/«

W wyniku licznych badań prowadzonych od lat 
w tym kierunku wyjaśnionych zostało wiele zagadnień 
naukowych, dotyczących struktury związków wielocząs- 
teczkowyćh, które wykorzystane częściowo praktycznie 
przyczyniły się zarówno do rozwoju chemii polimerów, 
jak i do niebywałego rozwoju przemysłu włókien che= 
micznych®



Stwierdzeni®, na przykład, istnienia współzależności 
pomiędzy strukturą i własnościami badanych ciał dopro^ 
wadziło między innymi do ustalenia, że takie podsta
wowe cechy włókien chemicznych jak? wytrzymałość me
c h a n ic z n a , odporność na tarcie, odkształealność, sztyw
ność, właściwości sorbcji wody i barwnika, termosta- 
bilność itp® są funkcją mikrostruktury polimerów włók- 
notwórczych, a ściślej mówiąc - orientacji włókna 
/18/. Pomimo olbrzymich osiągnięć w dziedzinie pozna
nia' submikroskopowej struktury włókien chemicznych, 
nauka nie dysponuje dziś jeszcze jakąś ogólną uniwer
s a ln ą  teorią, która by wyjaśniła w sposób jednoznacz
ny i wyczerpujący zagadnienia związane z ich mikro- 
strukturą, jak i jej wpływem na fizyko-chemiczne właś- 
ciwości tych włókien /89/.

Najwięcej trudności w próbach uogólnień napoty
kamy zwłaszcza w odniesieniu do włókien syntetycznych, 
których specyficzne niekiedy właściwości strukturalne 
nie mieszczą się w ramach wyjaśnień, zawartych w poja
wiających się od czasu do czasu a związanych z tym 
problemem ogólniejszych teoriach naukowych.

Przedstawione powyżej przez autora niniejszej 
pracy ujęcia hipotetyczne poparte opisanymi wyżej 
badaniami oraz uwzględniające aktualne osiągnięcia w 
zakresie mikrostruktury włókien EAN, stanowią - jedną 
z wielu możliwych - próbę wyjaśnienia zjawisk, doty
czących powiążania.własności włókien poliakrylonitry- 
lowych ze strukturą ich masy włóknotwórczej, a zwłasz
cza z pojawiającymi się w nich promieniście ułożonymi 
kapilarami strukturalnymi. Wynikające również z odmień 
nej mikrostruktury właściwości włókien PAN, a zwłasz
cza nie spotykana w innych włóknach syntetycznych ich 
izolacyjność cieplna i miękki wełnisty chwyt, stano
wią jedne z ważniejszych czynników wpływających na nie*= 
ustanny wzrost ich produkcji, która już w 1965 r» wyno»» 
siła około 20% ogólnej, światowej produkcji wszystkich 
włókien syntetycznych.



Inny, również ważny czynnik rozwoju tej produk
cji, wiąże się z nieustannie prowadzonymi badaniami 
nad ich submikroskopową strukturą i nad jej modyfika
cją, w wyniku których powstają coraz to nowe odmiany 
włókien poliakrylonitrylowych, o bardzo zróżnicowa
nych właściwościach® Wystarczy tu wspomnieć o włók= 
nach wytwarzanych z mieszanki dwu różnych polimerów
o odmiennej kurczliwości, które po obróbce termicznej 
odznaczają się bardzo trwałymi karbikami i które sto° 
sowane są zwłaszcza w produkcji przędzy o duż®j pu- 
szystości /19/, następnie o włóknach spiralnych, nie
palnych, modyfikowanych powierzchniowo, elastycznych, 
ciągłych, barwionych w masie itp® /20/»

Należy jednak zauważyć, że tworzywa włókniste
o wyższej krystaliezności i bardziej regularnej budo
wie, są gorzej rozpuszczalne w odczynnikach stosowa
nych do otrzymania roztworów przędnych, co utrudnia 
produkcję z nich włókna®

Rozwój nauki i postępu technicznego w dziedzi
nie chemii związków wielocząsteczkowych przynosi co
raz to nowe osiągnięcia w zakresie produkcji włókien 
chemicznych. Wszystko to otwiera możliwości ich sto
sowania do różnorodnych asortymentów wyrobów włókien
niczych, będących przedmiotem powszechnego użytku *



P^ystęyując do przeanalizowania ogólny eh kie- 
maków stosowania włókien poliakrylonltrylowyeh » a 
w szczególności Anilany °> konieczne jest naświetlenie 
zasadniczych przesłanek, towarzyszących zagadnienia 
przydatności i użytkowania włókien chemicznych. Aail®= 
na stanowi j<§den z ich rodzajów, a zatem o kierunkach 
jej stosowania - obok specyficznych czynników ~ decydu~ 
ją w dużym stopniu przesłanki typowe dla większości 
włókien chemicznych9 Wymaga to więc spojrzenia porów» 
nującego sytuację anilany z sytuacją innych włókien.

Jak wiadomo, przez stosowanie odpowiednio dob
ranych i wkomponowanych w tkaninę włókien syntetyess 
nyeh możemy osiągnąć szereg dodatnich skutków, jak np. 
poprawęt
1. przerobu technologicznego w procesie przędzenia 

czy wykończenia,
2. własności użytkowych, szczególnie w zakresie ta= 

kich parametrów jak np.t
~ kurczliwość po moczeniu czy prasowaniu,
- zwiększona wytrzymałość na rozrywanie lub 
rozdzieranie,

• zwiększona odporność na ścieranie,
- zwiększona odporność na mięcie,
- zwiększona trwałość wybarwieó,

oraz szersg innych, specyficznych własności,
3. ogólnych własności estetycznych lub też wyekspo

nowanie specjalnych elementów zdobniczych.
Dotychczas jeszcze nie udało się wyprodukować 

takiego włókna, w którym osiągniętoby maksymalny lub 
optymalny pułap wszystkich istotnych parametrów, na~ 
tomiast poszczególne rodzaje włókien syntetycznych 
swoimi wybranymi własnościami dystansują niejednokrot® 
nie włókna naturalne.



Kwalifikując zatem włókna PAW w oparciu o przed
stawioną ich. charakterystykę w zakresie własności fi
zycznych, chemicznych i innych należy stwierdzić, że 
płaszczyaraą rozpatrywania kierunków maksymalnej i op= 
tymalnej przydatności włókien PAN mogą być wyłącznie 
czynniki związane z ich wpływem na określone własności 
użytkowe wyrobu /99, 105/. Podstawą do takiego stwier
dzenia może być szczególnie poziom cech fizycznych, któ
ry nie może predestynować tych włókien jako np.; skład
nika podnoszącego własności wytrzymałościowe /jak włók
na poliamidowe/ lub odporność na ścieranie /jak włókna 
poliestrowe/. Możemy zatem wyłączyć sferę procesu tech
nologicznego jako względnie obojętną, natomiast głów
nych czynników - określających przydatność włókien PAW
- doszukiwać się należy w zespole elementów warunkują
cych przydatność i długotrwałość użytkowania. Jedno
cześnie absolutnie nie możemy pomijać podobieństwa 
włókien PAN do wełny, rozpatrywanego w sferze cech 
określanych organoleptycznie.

. Przechodząc jednak do przedstawienia poglądów 
obcych i własnych na kierunki stosowania włókien PAN, 
na l e ż y  jeszcze sprecyzować szczególnie charakterystycz
ne własności wraz z interpretacją skutków, wkraczających 
w sferę wpływu na projektowanie, strukturę i własności 
wyrobów, opierając się przy tym n a  przedstawionej pop
rzednio szczegółowej charakterystyce własności włókien 
poliakrylonitrylowych /9, 53, 105/. Czynnikiem ma j ą c y m  
istotne znaczenie dla projektowanego asortymentu tka
nin, jest zróżnicowanie parametrów włókien chemicznych, 
jak np.:

1. ciężar właściwy - wyrażający gęstość tworzywa, 
z jakiego utworzone jest dane włókno, wielkość 
ta przedstawia się następująco w poszczególnych 
rodzajach włókiem



<=» wełna “ 1*32 G/crn̂
« włókna p©liestr©we - 1*38 "
- włókna poliakrylonitrylow® - 1,17 "
- włókna poliamidowe -1,14 "
- włókna wiskozowe -1,52 m

2® średnica włókien - która ulega zmianom p@d wpływem 
zmiany ciężaru właściwego, co szczególnie wyraźnie
występuje przy Anilanies

Ponieważ dotychczas posługujemy się takimi pojęciami 
dla oznaczenia grubości włókien lub przędzy, jak:
1, Hm - numer metryczny lub T^ - numer teru ~ które to 

systemy są oparte na pomiarach długości i ciężaru*
2. Td ■= titr denier, będący systemem opartym na stosun

ku ciężaru do długości.
To jest oczywiste, ż® w zależności od ciężaru 

właściwego włókna będzie się zmieniał Nm lub Tex przy 
zachowaniu jednakowej średnicy, lub też odwrotni® => 
zmieniać się będzie średnica włókna przy jednakowym 
Nm lub Tt. Wskazuje to na potrzebę uwzględnienia tych 
elementów przy kompozycjach mieszanek surowcowych, a 
w konsekwencji tego = przy projektowaniu tkanin i ok
reślaniu optymalnego asortymentu* Dlatego też w tabll= 
ey 9 przedstawiono porównanie średnic w mikronach.dla 
poszczególnych rodzajów włókien, głównie występujących 
w przerobie technologicznym w naszym przemyśl®, ©pra^ 
cowane przez autora dla przedstawienia skutków gęstość 
ci tworzywa włókna dla istotnych przesłanek projekto
wania tkanin /6/e
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Grubość włókien w podstawowych rodzajach wyrażona w mikronach 
/ 6/

Wskaźniki
grubości średnica włókna w mikronach

Hm Td Tez Wełna Argona Wipolan Elana Anilana Pol.
9000 1 0,11 10,3 9,6 10,6 10,2 10,6 10,1
4500 2 0,22 14,6 13,6 14,9 14,5 15,7 15,0
3000 3 0,33 17,9 16,7 18,3 17,7 19,3 18,3
2250 4 0,44 20,7 19,3 21,0 20,5 21,3 22,3
1800 5 0,55 23,1 21,6 23,7 22,9 23,7 24,9
1500 6 0,67 25,4 23,6 26,0 25,2 25,9 27»3
1286 7 0,78 27,4 25,5 28g1 27,1 28,0 28,6
1125 8 0,89 29,3 27,3 30,0 29,0 29,9 31,5
1000 .9 1,00 31,1 28,9 31,6 30,7 32,3 33,2
900 10 1,11 32,8 30,5 33,7 32,7) 33,2 35,3
818 11 1,22 34,2 31,7 34,8 33,8 35,0 37,1
750 12 1,33 36,0 | 33,2 36,7 35,3 36,6 38,7
693 13 1,44 37,4 34,7 38,1 36,7 38,1 40,1
643 14 1,55 38,7 36,1 39,7 38,4 38,9 41,4
600 15 1,67 40,0 37,4 41,0 39,8 41,1 43,1
562,5 16 1,78 41,2 38,7 42,4 41,2 42,4 44,7
529 17 1,89 43,3 39,9 43,5 42,4 43,6 46,3
500 18 2,00 43,6 41,2 44,7 43,5 44,7 47,0
474 19 2,11 44,7 42,4 45,8 44,7 46,0 48,4
450 20 2,22 46,1 43,1 46,9 45,8 47,2 49,9

/Wg obliczeń własnych autoia/



Analizując rozkład grubości włókien.w mikronach wy~ 
prowadzonej w oparciu o metodę obliczeniową, można stwier
dzić, że przy porównywaniu średnic włókien przy jednakowej 
wielkości Nm lub występują poważne różnice w wielkościach® 
W tablicy 9 ujęto w ramki.te liczby, które są do siebie naj
bardziej zbliżone średnicą przy jednym Tde Przy obliczeniu 
średnic włókien podanych w tabeli posługiwano się wzorem

- ciężar właściwy włókna 
ST - 3,14
Nm - numer metryczny włókna
Podane wielkości przedstawiają zatem względnie dok

ładne liczby, jeśli się przyjmie, że większość omawianych 
Rodzajów włókien ma przekrój zbliżony do kształtu koła, z  
Wyjątkiem włókien wiskozowych. Jednakże nawet przy tych os- 
tatnich, gdzie powierzchnia przekroju jest płaszczyzną © 
nieregularnych kształtach, podane teoretyczne wielkości 
średnic są wyrazem proporcjonalnych zmian rzeczywistej gru
bości włókien.

Przedstawione proporcje zmian mają iBtotne znacze
nie dla projektowania tkanin i wyrobów z Anilany, ponieważ 
pozwalają na orientację w doborze odpowiednich grubości 
włókien, dla zachowania pożądanego charakteru tkaniny„ Predc- 
tyczne wykorzystanie przedstawionych różnic może mioć nastę
pujące różnorodne znaczenie dla:
1, doboru składników surowcowych o faktycznie jednakowej 

grubości,
2. otrzymania pożądanego, wyrównanego charakteru tkaniny,

/54/

/ U

gdzie
d - średnica włókna w mikronach



3® wyeksponowania na powierzchni tkaniny w celach 
estetycznych lub użytkowych jednego ze składni
ków surowcowych, o zwiększonej grubości itd»

Oczywiście obok wymienionych elementów stano
wiących podstawę uzasadnienia kierunków stosowania 
Ąnilany, mogą występować jeszcze inne, o specyficz
nym charakterze, istotne tylko dla niektórych rodza
jów tkanin, jeśli punktem wyjścia będzie przede wszyst
kim ocena ich użytkowego przeznaczenia i maksymalnie 
wysokiej trwałości użytkowej /103, 104/®

Analizując sytuację w zakresie włókien poli- 
akrylonitrylowych w tych krajach, które stosują je 
już możliwie długo, obserwuje się następujące zasad
nicze kierunki:
1® używanie włókna na wyroby o luźniejszej strukturze, 

od których wymaga się dobrego otulania sylwetki, 
przyjemnego dotyku i możliwie wysokiej ciepłochron- 
ności. Zastosowanie to występuje w dzianinach i 
tkaninach /22/f

2. stosowanie włókna jako dodatku do wytwarzania niek
tórych rodzajów tkanin gładkich /w sensie budowy po
wierzchni i wykończenia/ obok włókien wełnianych lut 
wiskozowych /23/,

3„ stosowanie włókna do wyrobu o specjalnej strukturze 
/24/ /25/»

Kierunki te znajdują odpowiednie uzasadnienie 
we własnościach włókna, przy czym ogólnie obserwuje 
się, że stosowanie włókien PAN jako wyłącznego surow
ca do produkcji tkanin ma miejsce tylko przy tych asor
tymentach wyrobów, które mają zdecydowanie charakter 
ocieplający. Anilana znajduje także zastosowanie do 
produkcji takich wyrobów jak np. szale, chustki na gło-' 
wę, okryciowe itd. Oczywiście takie możliwości zasto
sowań rzutują na aktualną sytuację jaka krystalizuje 
się w naszym kraju.



W wyniku tego włókna Anilany w układzie asorty
mentowym przemysłu wełnianego są predestynowane prze- 
de wszystkim do następujących grup:
1. koce, pledy i szale męski® i damskie, gdzie Anilaaa 

spełnia dodatnią rolę ze względu na wysoką tiepło« 
ehronność i "lekkość*1 wyrobów, powodowaną niskim cię- 
żarem właściwym włókna, a przez to nadaje wyrobom 
miękki i przyjemny chwyt,

2 e płaszcz® damskie i męskie o charakterze różnorodnym, 
tza. zimowe lub przejściowe, przede wszystkim jednak
o charakterze ocieplającym, a zatem przeważnie o więk
szym ciężarze jednostkowym,

3. sukienki oraz niektóre tkaniny ubraniowe - przy czym 
zastosowanie Anilany w tych grupach jest uzależnione 
od typu tkaniny, tzn« występuje ona przede wszystkim 
tam, gdzi® pożądana jest pewna ciepłochronnośó, względ
nie bardzo duża miękkość i zdolność tzwu otulania, 
sprzyjająca dobremu układaniu się materiału.

Przytoczone grupy asortymentów są predestynowane 
z wielu względów do zastosowania tnilany, co nie wyklu« 
cza jednak możliwości wprowadzenia tego włókna także do 
innych typów. W przekroju asortymentowym tkanin wełnia
nych i wełnianopodobnych innych krajów spotykamy stoso^ 
wani® włókien PAN w materiałach ubraniowych. Rozpatrując 
zagadnienie optymalnego wykorzystania własności ftuilany 
w produkowanym asortymencie, z uwagi na potrzebę wyekspo
nowania jej specyficznych właściwości, najbardziej uza
sadnione wydaje się stosowanie tego włókna w tkaninach 
zgrzebnych, a to z następująeyoh względów:
1, umilana wykazuje niewielką podatność na pillingowanie, 
2® z® względu na budowę przędzy zgrzebnej, która w sto

sunku do ozesąnkowej wykazuje mniejsze zakleszczenie 
włókien, a stąd większą puszystość i większą zawar
tość powietrza między włóknami - Anilana poprawia cie- 
płochronność wytwarzanych tkanin oraz powoduje zacho
wanie ich podobieństwa do tkanin wełnianych.



Wymienione właściwości umożliwiają także sto
sowanie Anilany do tkanin odzieżowych z odpowiednio 
dużą okrywą włosową /24/® Obeęnie produkuje się mię
dzy innymi tkaniny o następujących układach surowco
wych s
10 100% Anilany - z wyraźnym ograniczeniem przede 

wszystkim do tkanin z okrywą włosową, przy czym 
pożądany jest wtedy odpowiedni udział, tj. 30 - 
50% włókien niestabilizowanych, tzna wyaokopuszys- 
tych® Włókna te z uwagi na właściwość dużej kurcz- 
liwości pod wpływem środowiska mokrego i podwyższo
nej temperatury powodują spulchnienie tkaniny oraz 
jej zagęszczenie, w rezultacie czego osiąga się 
bardziej wełnisty jej charakter,

2. 50% Anilany i 50% włókien wełnianych - z zastoso
waniem do tkanin sukienkowych, płaszczowych i po
dobnych, przy różnorodnych rozwiązaniach, tzn» wy
mieszanych w surowcu lub też z zastosowaniem dwóch 
odrębnych rodzajów przędz0 Przykładem tego może 
być choćby tkanina dwuwarstwowa, gdzie warstwa zew
nętrzna, wierzchnia, wykonana będzie z włókien 
wełnianych, natomiast warstwa dolna z anilany®

3® 50% Anilany i 50% argony - z przeznaczeniem na tka
niny sukienkowe lub kostiumowe, opierając się prze
de wszystkim na zasadzie mieszanki surowcowej,

4® poniżej 50% Anilany w połączeniu z włóknami weł
nianymi jako pozostałym składnikiem surowcowym 
<= z zastosowaniem do tkanin płaszczowych, męskich 
i damskich.

W przytoczonych przykładach proporcji układów 
surowcowych z udziałem Anilany nie poruszono zagadnie
nia układów trójskładnikowych, jak też ciągle rozsze
rzających się asortymentów, w których zatracono już 
jakiekolwiek przesłanki techniczne czy ekonomiczne, 
stosując włókna Anilany w udziale 10, 20, 25, 30 czy 
t@ś 35%, ©o absolutnie nie spełnia nadziei na wyko



rzystanie najlepszych własności włókna? sytuacja.taka bu<= 
-dzió musi poważne obawy, jest sprzeczna z zasadą ekono- 
miki zagadnienia, jakim jest racjonalne wykorzystanie 
właściwości posiadanych włókien.

W sytuacji w jakiej znajduje się krajowy przemysł 
włókienniczy zagadnienie właściwego ukierunkowania zasto- 
sowań włókien PAN było już niejednokrotnie podejmowane, 
między innymi przez He Górskiego i Z. Wawrzaszka /26/, 
przez autora /6/, jak też przęz wielu innych® W konsek- 
wencji powyższego, koncentrując uwagę na tkaninach weł
nianych i wełnianopodobnych, za asortymenty najbardziej 
predestynowane do stosowania Anilany można uznać:
- Koce i pledy - przede wszystkim z przeznaczeniem na 

tzWo koce i pledy pościelowe, tj. używane jako okrycie 
do spania. Są one o około 30% lżejsze od.identycznych 
wyrobów wełnianych, zachowując identyczną ciepłochron- 
ność. Wykazują większą trwałość w użytkowaniu.

- Szale i chustki okryciowe - podobnie jak koce i ple
dy są.lekkie, ciepłochronne, trwałe w użytkowaniu
i mają dobrą układalność.

- Zgrzebne tkaniny sukienkowe - wykazują duże podobień
stwo do tkanin wełnianych, dobrze zachowują się w no
szeniu i mają dobrą układalność.

» Pł«flzczowe damskie — a także niektóre typy tkanin
płaszczowych męskich. Otrzymujemy w nich wysoki poziom 
ciępłochronności, możliwość.tworzenia różnorodnych roz- 
wiązań strukturalnych, dobrą trwałość w wyniku odpor- 
ności na działania mechaniczne, jak też duże podobień
stwo do tkanin wełnianych.

- Tkaniny specjalnego przeznaczenia, jak np® podpinkowe, 
kwasoodpome i inne - gdzie szczególnie eksponowane 
własności fizyczne lub chemiczne mogą być najracjonal
niej wykorzystane®

Należy jednak zaznaczyć, że przedstawiając kierun
kowe, najbardziej racjonalne wykorzystanie włókien PAN,



trzeba uwzględnić konieczność stosowania surowca o 
zróżnicowanych parametrach, szczególnie takich jak 
grubość i długość włókna lub też etan jego struktu
ry wewnętrznej /włókno stabilizowane lub też tzw® 
wysokokurczliw®/ oraz uformowanie /włókna karbiko- 
wane/ i stan powierzchni® Wymienione czynniki wią= 
żą się w sposób bezpośredni z racjonalnością wyko
rzystania włókna, jak też z możliwościami otrzyma-* 
nia odpowiedniej struktury wyrobu i pożądanego wy
glądu zewnętrznego.

Jak wynika z dotychczasowych obserwacji i 
doświadczeń, oraz z literatury zagranicznej na po
wyższy temat, bardzo ważną sprawą jest stosowanie 
różnych grubości włókien PAN przy kompozycji mie
szanek surowcowych# Podyktowane jest to potrzebą 
nadania produktowi bardziej wełnistego i sprężys
tego charakteru oraz poprawy układalnośei wytwarza^ 
nych tkanin /2, 94/* Dotyczy to przede wszystkim 
tych materiałów, które posiadają okrywę włosową i 
od których wymaga się jej trwałości, odpowiedniej 
odprężności i tzw# pełnego chwytu. Dlatego też za
leca się stosowanie trzech lub co najmniej dwóch 
różnych grubości włókien, o ile wykonujemy tkaniny 
z okrywą włosową, zawierające 100% lub przewagę 
Anilany.

Dla przykładu: do wykonania tkaniny kocowej 
lub płaszczowej z runem, chcąc otrzymać odpowiednio 
sprężysty jej charakter, dobry chwyt i wszystkie 
inne walory dobrego produktu - należy stosować za
proponowane przez Autora następujące rodzaje mie
szanek:
1* 40-50% włókien.cienkich, o grubości 3,5 - 4,5 Td, 

które spełniają rolę składnika wypełniającego 
i uszczelniającego, a także odpowiednio zmięk
czającego i nadającego tkaninie subtelny dotyk,

2* 20-30% włókien o średniej grubości w granicach 
6-7 Td, które spełniają rolę podstawowego skład-



sika strukturalnego w przędzy, jej odpowiednią
odpręiność wzdłużną, przenoszoną następnie na tkaninę,

3 c 20=*30% włókien gruby eh w granicach 9-12 których 
zadaniem jeat ut* irz*nie eiatki strukturalnej dla od
powiedniego utrzymania wysokości i odprężności okry
wy włosowej koca.

Jednoczeń** włókna te powinny być o mniejszej dłu~ 
gości od pozostałych, a to dla ułatwienia ich wydobycia 
z wnętrza i takiego usytuowania w tkaninie, ażeby poważną 
swoją częścią były ułożone w kierunku poprzecznym tkani
ny Taki układ proporcji włókien zróżnicowanych podanymi 
parametrami wynika z obserwacji roli 1 zadań ich poszcze
gólnych rodzajów w mechanice użytkowania tkaniny.

Z całą pewnością można jut działaj stwierdzić, 
że przyjęte kierunki stosowania anilany w asortymencie 
tkanin wełnianych są słuaznee Nie znaczy to jednak, te 
dysponujemy już szczegółowym rozeznaniem w zakresie op
tymalnego stosowania włókien anilanowycbu Zagadnienie 
to wymaga niewątpliwie szeregu dalszych prac, a niniej=> 
sze rozważania należy traktować tylko jako bardzo d«ob» 
ny wycinek całokształtu problemu^

Ostatnio obserwuje się szereg rozwiązań pcdejm©~ 
wanych w świecie nad zastosowaniem włókien poliakryloni» 
trylowych w wyrobach włókienniczych o luźnej strukturze 
oraz noszących wybitnie dekoracyjny charakter. Pierwsze 
efekty podjęcia tej inicjatywy obserwuje się także w kra
jowym przemyśle, czego przykładem są tkanily imitujące 
futra* Stanowi to jeszcze jedno potwierdzenie tezy, że 
przy stosowaniu włókien poliakrylonitrylowych przędę 
wszystkim trzeba uwzględnić ich wysoka eiepłochronnosć, 
będącą w dużym stopniu wynikiem wewnętrznej struktury 
włókien0 Ten kierunek użytkowania jest beiwzględnie 
słusznyc

Skoro mówimy, że problem ukierunkowania stosowa
nia włókien P M  nie jest zamknięty, należy dodać, że 
stanowią one - podobnie zresztą jak i wiele innych włó
kien, grupę rozwojową®



Oznacza to, że poszukuje się coraz to nowych odmian 
tych włókien, które stwarzać mogą dalsze, dzisiaj trud
ne jeszcze do określenia, możliwości wprowadzenia ich 
do innych asortymentów tkanin Przykładami nowych włó
kien mogą być takie jak Leacrill /21/, Tecryl N /27/ 
i inne, mające specyficzne właściwości jak np, cgnio- 
odpomość /28/ /29/, stwarzające możliwość rozszerze
nia dotychczasowego zakresu ich stosowania8



V. WYBRANY ASORTYMENT DO PORÓWNANIA ORAZ JEGO 
CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA

Rozpatrują© nominalne własności włókien poli- 
akrylonitrylowych oraz ogólnie uznawane kierunki ich 
stosowania przyjęto, że jedną z najważniejszych ich 
zalet, na której opierają się duże możliwości r©zw®~ 
jowe produkcji w przyszłości jest ciepłochronność 
oraz miękkość0 W wyniku tego rozeznania wybrano asor
tyment tkanin płaszczowych damskich, jako przedmiot 
przeprowadzonych doświadczeń® Tkaniny tego typu stano
wią bowiem jeden z potencjalnych asortymentów, do któ« 
rych przede wszystkim Anilana może.być użyta® Koce 
i pledy prezentują na pewno większą koncentruję włó= 
kien poliakrylonitrylowych, jednakże stanowią grupę 
specyficzną, utrudniającą przeprowadzeni® wszechstron
nej analizy wartości użytkowej, odpowiedniej dla wyma
gań ogólnie stawianych tkaninom odzieżowym,. Natomiast 
tkaniny płaszczowe damskie, obok spełniania określo
nych zadań w zakresie ciepłochronności, układalności 
i estetyki wyglądu zewnętrznego <= muszą odpowiadać za
sadniczym wymaganiom użytkowym, a to stwarza odpowied
nie możliwości dla przeprowadzenia porównania wpływu 
udziału Anilany na całokształt własności tkaniny. 
Ponadto tkaniny płaszczowe damskie już obecnie mają 
zaawansowany procent zawartości Amilany, pozwalający 
na obserwacje i ocenę ich przydatności.

Przytoczone argumenty powinny wystarczająco 
uzasadniać słuszność wyboru asortymentu tkanin do 
przeprowadzenia badań, tym bardziej, że w grupie tka
nin wełnianych tkaniny płaszczowe stanowiły w 1970 r® 
13,7%, a w prognozach na 1985 r® przewiduje się nawet 
pewien wzrost ich udziału do 14*2% /rys® 23/. General
nie w charakterystyce kierunków rozwoju asortymentów 
wyrobów odzieżowych /37/ dla tkanin płaszczowych 
damskich przewiduje się duże zastosowanie Anilany•



Dokonując zatem wyboru obiektu przeprowadzania 
badań i doświadczeń oparto się na tym asortymencie 
odzieżowym, który już obecnie i potencjalnie jest 
preferowany do szerokiego wprowadzania Anilany9 jak 
również na tkaninach wykonanych w możliwie standardo
wej budowie, uwzględniając w całym procesie technolo
gicznym wszystkie te warunki, które pozwalają na prze
prowadzenie oceny własności użytkowych tkanin z wyeli
minowaniem tych czynników, które mogłyby utrudnić po
równania i zniekształcić ostateczne wnioskie Z powyż
szych przyczyn uwzględniono wszystkie te elementy, ktô  
re wynikają ze specyficznych własności włókien PAN®

1. Parametry struktury i charakterystyka procesu 
wytwarzania przędzy^

Przedstawiając parametry budowy przędzy oraz 
charakterystykę technologicznego procesu jej wytwa
rzania, należy przede wszystkim uwzględnić i omówić 
znaczenie zróżnicowania grubości włókien i rozpatrzyć 
to zagadnienie na podłożu praktycznej sytuacji, jaka 
występuje w przemyśle wełnianym® Oczywiście, jeżeli 
do wytwarzania przędzy stosujemy np* dwa rodzaje su
rowców o różnych ciężarach właściwych, to wypadkowa 
ciężaru właściwego masy włóknistej tworzącej przędzę 
musi być średnią ważoną ciężarów właściwych zastoso
wanych składników surowcowych® Ponieważ wskaźnik ten, 
tzn® średni ciężar masy włóknistej w przędzy, jest 
elementem koniecznym dla ustalenia wpływu włókien na 
grubość przędzy, można obliczyć go przy pomocy wzoru
/54/ t

^  n  • ui * ^2 + “ •••• * y n  u n /2/^ p  m ^  ■ / cLi

gdzieś
)fp - średni wypadkowy ciężar właściwy masy 

włóknistej w przędzy,
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- ciężary właściwe poszczególnych 
składników surowcowych,

U1t U^* - udziały procentowe składników
surowcowych.

Obliczane średnie ciężary właściwe masy włók
nistej w przędzy przedstawione są w tablicy 10, w sto
sunku do tych wariantów kompozycji surowcowych, jakie 
praktycznie występują w asortymencie produkowanym w 
przemyśle wełnianym, przy uwzględnieniu tylko podsta
wowych rodzajów surowców włókienniczych.

Tablica 10

Wypadkowe ciężary właściwe 
typowych składów mieszanek 
surowcowych

Ro
dzaj 
8 li

Cię
żar
właś
ci
wy

Przy udziale procentowym włókien
wełnianych argonowych

ca 80 60 50 45 40 70 50 45 30
1 2 3 .....4 _ ....5 .. 6 r  ? 8 L i 10 11

Ela
na 1,38 z z 1,350 1,353 z 1,483 X 1,456 1,421

Ani-
lana 1,17 z z 1,245 z z 1,415 1,345 z 1,276

Argo
na ' 1,52 1,378 1,399 1,420 z 1,442 z X z z

Z porównania przedstawionych średnich ciężarów 
właściwych wynika, że występują dość istotne różnice w 
ich wielkościach, przy typowych mieszankach produkowa
nych od dawna już w przemyśle*, W oparciu o to rozpozna
nie należy uznać za sprawę istotną odniesienie zasadni
czych różnic w ciężarze właściwym włókien i przędzy do 
zmian ich grubości, wyrażanej w pomiarze średnicy*



C= 69

Jak wiadomo, średnicę przędzy m@żaa obliczyć przy po- 
«mocy wzorów /54/s

lub i « Ct
Hm

gdzieś
d - średnica przędzy 

=> numer metryczny
Tt - numer tex
C - współczynnik zależny od rodzaju przędzy

0
Ct - współczynnik obliczany wg wzoru Ct ■

\| 1000"
Podany współczynnik BCn jest obliczany wg wz©^ 

ru /54/i

/4/

i wynosi dla przędz wełnianych!
1 o przędza czesankowa systemu francuskiego - 1,27 
2« " " " angielskiego - 1,32
3„ ** zgrzebna - 1,36
4. " argonowa - 1*23

W wielkościach podanego współczynnika uwzględnia, 
się zatem ciężar.właściwy, a także strukturę rzeczywistą 
przędzy,.wynikającą z systemu przędzenia* Jeżeli zatem - 
analizując wpływ różnego ciężaru właściwego włókien na 
średnicę przędzy » odniesiemy skutki tego do grubości 
przędzy, otrzymamy prawie wierne powtórzenie rezultatów 
obserwowanych już przy porównywaniu włókien,

V celu uchwycenia wpływu tych czynników na przę~ 
dzę, przedstawiono w tablicy 11 średnice przędz ©zesan« 
kowych w zależności od Nm lub oraz składu surowcowe** 
go tych przędz.



e s  7 0  •>

Średnie# przędz czeeenkowych w mikronach /€/

wałna - argona przędis z udziałem elany i ani lany
m Tex

100
% 80% 605* 40% OK E1C0 15545W 13070A E5545A E7030A 100An

An*̂50A
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 12 1,3 14,

Prseds«i po;lite
4 0 /1 25,0 201 192 189i 183 170 192 1<?7 177 181 186 224
36/1 27,8 212 “26! '200 194 181 Ź03 208 187 191 W ] 235 2oa
32/1 31,4 224 214 21.1 204 191 214 219 197 202 207 249 219
25/1 40,0 254 243 239 233 216 243 249 223 229 235 283 249
24/1 41,6 259 247 244 236 220. 247 254 228 233 240 288 254
22/1 45,4 270 258 254 244 230 258 264 237 243 250 300 261
20/1 50,0 284 271 268 259 242 271 278 250 256 263 316 278

16/1 62,4 318 304 300 290 270 304 311 280 286 294 354 311
14/1 71,4 339 324 319 309 288 324 332 299 305 314 377 332
5,5/1 182,- 542 518 322 493 461 518 531 476 488 501 603 531

Przędza n@dwó.1n&
52/2 38,4 244 233 230 222 208 233 239 214 220, 226 272 239
48/2 41,6 259 247 244 236 220 247 254 228 233 240 288 251
45/2 44,4 264 252 249 240 224 252 259 232 238 244 294 259
44/2 45,4 270 258 254 246 230 258 264 2|7 243 250 300 264
40/2 50,0 284 271 268 259 242 271 278 250 256 263 316 27 *
36/2 55,4 298 285 281 271 253 285 292 262 268 276 332 292
32/2 62,4 318 304 300 290 270 304 311 280 286 294 354 311
28/2 ..71,4 339 324 319 309 288 324 332 299 305 314 377 332
20/2 100,- 402 384 384 342 384 396 353 353 360 372 447 396
12/2 167,- 519 496 489 472 441 496 508 457 467 480 578 508

10/2 200,- 570 545 537 519 485 545 558 501 513 52? 635 hb®

2 4, 5 7 10 4 3 9 8 6 1 3
Legendai W 

“ A
An
E

wełna
argona
anllana
elana

W ramach ujęto najbardziej 
do siebie zbliżone wielkoś- 
cią średnice przędz w poda* 
nych numeracjach.



Jak© podstawowe kryterium do obliczenia zróżnico
wanych wielkości średnie przędz przyjęto przede wszyst
kim zmiany w ©iężarze właściwym włókien tworzących przę
dz®, ponieważ mają ©n@ decydujące znaczenie dla ustale
nia wysokości współczynnika "C"« Ponadto dla ścisłości za
gadnienia należy takie przytoczyć warunki, na których 
oparto analizę, a które są podstawą porównywalności przed
stawionych liczb® Do warunków tych nale&ąs
1® Skręt analizowanych przędz jest typowy wg obowiązują

cych PN przy współczynniku jednolitym dla wszystkich 
przypadków®.W zależności ©d wzrostu natężenia skrętu 
przędzy będą w niej występowały zmiany grubości /śred
nicy/®

2® Grubość włókien jest stała dla wszystkich przędz*
Otrzymane wielkością wyrażając® obliczeniowe średnice 
przędz przedstawione są oddzielnie dla przędzy czesanko
wej /rys® 24/ oraz dla przędz zgrzebnych /rys® 25/• Dla 
ścisłości należy jednak zaznaczyć, ż® w przypadku przędz 
wyłącznie anilanowyeh lub też z dużym udziałem tego włók
na, dokładne wyznaczenie ich średnicy wymaga jeszcze obli
czenia tzw® wskaźnika puszystości przędzy, który w innych 
przypadkach raczej nie był uwzględniany.

W oparciu o powyższe, przy rozpatrywaniu objętości 
pozornej przędzy, punkt wyjściowy stanowią następujące za
leżności?

jeżeli u jest gęstością tworzywa,
a p jest gęstością przędzy - 
to wyrażenie

P e T  * X  p

można nazwać wskaźnikiem puszystości przędzy /54/®
Wartość P jest praktycznie zawsze większa od jedności i 
tym większa im bardziej puszysta jest przędza; przyjmuje
my ją dla każdego rodzaju jako stałą®
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Legenda

1 ■100% amiany
2 100% h/etm/
3  55%e!anij i 45% netny tub 50%Anilani] <50% argony
4 80%hrehm) i 2Q% argoni] lub 100%elamj
5  60%wetny t 40% argony
6 70% etany i 30%  argony
7 40%  wetny i 60 %arqony
8 5 5 % etany i 45% argony
9 3 0 %  elany i 70% argony

10 ĄOO% argony
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1 100%Anilanij 
1 50% HetnL) 150% ani lani)
3 80%wetntj i  20% rft.pdiamidoHych.
4 100% uefni)
5 60% zetnij i 20% ul. u i lozm /U)
6 60% h/efntj i 40% ntniskozonLfh
7 40% uetmj i G0% hif. uiskoeonjch
8 55% etany i 45% wiskozowych 
3 100% utmskozcut/ch

600 900 1000
Grubość u mikronach

Rys. 25. Nomogram do wyznaczania średnicy obliczeniowej 
przędz zgrzebnych o różnym, składzie surowcowym*



Jak wiadomo gęstość przędzy można wyrazić 
wzorem /54/;

gdzie:
- numer tex przędzy

przy:
c - masa odcinka przędzy o długości L wyrażona 

w gramach pS - powierzchnia przekroju przędzy w mm

^  • D2s » — — ---------- -
4

D - średnica przędzy w mm.
Uwzględniając powyższe rozważania, puszystość 

przędzy można obliczyć przy pomocy wzoru:

Jak wynika z przedstawionych wzorów, w celu 
wyznaczenia wartości p i P należy dokonać pomia
ru grubości i powierzchni przekroju przędzy, W tym 
celu trzeba uciec aię do metody grawimetrycznej oraz



°Ptyeen®j, przy pomocy iancmistru, używanego powszechnie do 
Pomiarów grubości wełny* Ponieważ przy stosowaniu praktycz
nym badań puezyBtości przędzy występuje duża ilośó materia
łu statystycznego, wyznaczono współczynnik korelacji linio- 

między wartością średnicy, określoną przy pomocy lana
metru, oraz numeru tex przędzy, który wynosi + 80,80, co 
Okazuje, że jest dość duży0 Ponieważ w tej sytuacji, masę 
°d^inka przędzy można wyrazić /54/

korzystając z powyższego wzoru oraz wzorów poprzednich 
^£ednieę przędzy anilanowej można obliczyć wg wzoru:

Da sl 4 103 . Tt ‘ 1
T  * 10 r

Porównując praktyczne wyniki otrzymywane przy ta- 
^iej metodzie obliczania w stosunku do powszechnie stoso
w e j ,  można stwierdzić następujące zależności:

średnica obliczeniowa przędzy jest w znacznie większym 
stopniu uzależniona od wahań natężenia skrętów przędzy,
ró lnica w wielkości średnicy obliczeniowej jest zawsze 
dodatnia na korzyść ostatniej metody, co zwiększa jesz- 
cze różni®® wielkości średnie między przędzami aniłano
wymi a innymio

Ponieważ zasadniczym celem tej pracy $est przedstaw 
*i©ni© podstawowych proporcji, wydaje się uzasadnione, aby 
Pi^zeprowadzon® obliczenia i opracowane nomogramy zróżnieo— 
w&nia średnie przędz potraktować jako faktyczną podstawę 

porównywania struktury tkanin w zakresie zgodności zał©«



ś<§ń z osiągniętymi wynikami• Uwzględniając wnioski, 
wynikając® z powyższych rozważań przystąpień® i® wyt
warzania przędz w ©parciu © zgrzebny system pr*ędz®<= 
nia© Przebieg teg® prs>cesu był zadowalający i normal
ny, przy ©zym składał się @n z następujących etapówg
1. Rozluźnienie i mieszanie włókien® W procesie tym, 

dla eliminacji oraz zmniejszenia zjawiska elek
tryzowania się włókien, zastosowano preparację 
środkiem antyelektrostatycznym Lubrol W® Ilość te
go środka dodana do masy włókien wynosiła 1 ,5%o 
Przy rozluźnieniu masy przepuszczono ją trzykrot- 
nie przez wilk mieszak©

2® Zgrzebleni®• Do przerobu zastosowano zespół zgrzeb
larski o szerokości pasków rozdzielczych - 11 mm© 
Szybkość wydawania niedoprzędu wynosiła 16-18 m/min® 
W procesie tym nie stwierdzono żadnych zakłóceń 
technologicznych•

3® Przędzenie© Proces ten przeprowadzono na przędzar® 
kach wózkowych© W czasie przędzenia stosowano roz« 
ciąg w granicach 1S35» zachowując natężenie skrę
tów w przedziale stosowanym dla przędz wełnianych« 
Nie stwierdzono przy tym żadnych zakłóceń®

Analizując podstawowe parametry porównywanych 
przędz można stwierdzić, żeg
1® nierównomiemość poszczególnych parametrów

jest mniejsza w przędzach zawierających Anilanę,
2© własności wytrzymałościowe przędz zawierających Ani- 

lanę są wyższe od wykazywanych przez przędze bez 
Anilany„ a przede wszystkim - przędze te są bardziej 
wyrównane przy jednakowym Hm©

Z powyższych rozważań wynika, że ocena własnoś
ci fizycznych przędzy zawierającej tónilanę wypadła po
zytywnie, ©o potwierdza założenia teoretyczne Autora
i wskazuje na pełną przydatność teg® włókna d® produk« 
cji przędzy również z technologicznego punktu widzenia©



Rozpatrując wpływ zróżnicowania parametrów włókien 
na ich usytuowanie w przędzy, pamiętać należy także o pod
stawowej zależności technologicznej, że włókna cieńsze i 
dłuższe wykazu.la tendencje d© ułożenia sle w pobliżu osi 
przędzy . a zatem zestawiając mieszankę surowcową zależ
ność tę należy odpowiednio wykorzystać.

Budowa przędzy z udziałem Anilany nie wymaga speł- 
nienia jakichś specjalnych warunków, ponieważ zachowani® 
aię wwłókien w procesie przędzenia nie wykazuje żadnych 
zakłóceń* W związku z tym nie występuje potrzeba ani pod
wyższania, ani obniżania natężenia skrętu# Natomiast na
leży mieć na uwadze większą wrażliwość Anilany na ewentu- 
aine odchylenia od ustalonych parametrów i dlatego też 
przy wytwarzaniu z niej przędzy zachodzi bezwzględna pot- 
rzeba zwracania większej uwagi na utrzymywanie się w zał@« 
żonym przedziale natężenia skrętów. Ponadto pamiętać nale- 
ży również o wpływie niskiego ciężaru właściwego włókien 
na średnicę przędzy anilanowej, która ulega przez to wy
raźnemu zwiększeniu i dlatego przy projektowaniu tkaniny 
z udziałem Anilany czynnik ten należy jak najbardziej uwzględ- 
niać, aby otrzymać ostateczny wygląd i charakter tkaniny, 
sgodny z zaplanowanym założeniem#

Jak to przedstawiono w poprzedniej części ©praco- 
Wania, przy omawianiu współzależności pomiędzy grubością 
włókien a ich układaniem się w przędzy, różnice w grubości 
aą znaczne i muszą być uwzględniane jeko podstawowy element 
projektowania tkaniny. Okoliczności te w konsekwencji rzutu- 
ją na jednostkowy ciężar tkaniny, powodując w określonych 
warunkach jego obniżenie, odpowiednio uzasadnione względa- 
mi funkcjonalnymi i ekonomicznymi® Jest więc zjawiskiem 
całkowicie logicznym i naturalnym, że np# tkanina kocowa 
z Ani lany w porównaniu do wełnianej może mieć znacznie ob
niżony ciężar jednostkowy przy pełnym zachowaniu wymaganej 
ciepłochronności, a nawet jej przewyższaniu w stosunku do 
analogicznej tkaniny wełnianej0



2© Parametry struktury i charakterystyka procesu 
tworzenia tkaniny

Przędze wykonene systemem zgrzebnym i stanowią' 
ce podstawowy składnik projektowanych tkanin poddano 
następnie procesowi skręcania®

Po skręceniu oceniane przędze poddano normal^ 
nie stosowanym operacjom przygotowawczym, poprzedza
jącym proces tkania, a mianowiciei
1® dla osnowy - przewijanie, snucie i przewlekanie,

W zabiegach tyeh nie stwierdzono właściwie żadnych  
trudności, ani różnic w stosunku do przędz wełnia
nych lub wełnianopodobnych®

2 o dla wątku - ©ewienie i pai^iai# « W procesach ty 
podobnie jak przy osnowie, nie wystąpiły żadne naj" 
mniejsze nawet zakłócenia®

Przytoczone fakty, świadczące o prawidłowym 
przebiegu operacji przygotowawczych do procesu tkani®* 
znajdują pełne uzasadnienie w omówionych wyżej właśei' 
wościach fizycznych włókien poliakrylonitrylowych, j*̂  
też ich odpowiednim udziale w mieszance w granicach 
ni® przekraczających 5056 w stosunku do całkowitej ma
sy włókien użytych do produkcji® Podobnie nie stwier" 
dzono w zasadzie żadnych trudności w procesie tkania 
tych przędz, chociaż wnikliwa jego obserwacja i poró*" 
nywanie z przebiegiem tkania tkanin wełnianych, bez 
Anilany* pozwala na poczynienie następujących uwag:
1® Pomimo, że wytrzymałość tych przędz jest wyższa od 

wełnianych, obserwuje cię tu czasem występowanie 
zjawiska rozsuwania się nitek osnowy® Należy jedn^ 
wyraźnie podkreślić, że jest to tylko rozsuwani® 
się włókien w przędzy, a nie ich rozerwanie®

2® Przy właściwym przygotowaniu osnowy wskazane j e s t  
stosowanie operacji klejenia przy użyciu alkoholu 
poliwinylowego, ®o skutecznie zapobiega procesowi 
rozsuwania się przędzy w czasie tkania®



3® Prasy palbach omijania procesu parowania przędzy wąt
kowej obserwowano odwijanie się i nieprawidłową ukła= 
dalność wątku w tkaninie*

Tym niemniej powyższe stwierdzenia wskazują na k©= 
nieczność zachowania i ścisłego przestrzegania wymaganych 
parametrów technicznych przy produkcji tyeh tkanin,. Poza 
tym nie stwierdzono żadnych innych objawów, które należa
łoby wiązaó z obecnością Anilany w składzie mieszanki* 
Przy zastosowaniu normalnie przyjętych operacji technolo
gicznych oraz podstawowych wymagań w zakresie projektowa
nia tkanin z udziałem Anilany - oparte się na nominalnych 
parametrach technicznych, przedstawianych w tablicy 12
i zawartych w Dokumentacji Warunków Technologicznych, ja
kie są w przemyśle opracowywane i obowiązują dla każdego 
artykułu.

Ha podstawie przeprowadzonych badań i dokonanych 
obserwacji można ustalić zalecenia ogólne przy projektom 
wanlu tkanin z udziałem Anilany i sprecyzować je w sposób 
następujący:
1„ przy produkcji tkanin z przędzy zawierającej Anilanę 

można w zasadzie stosować prawie wszystkie sploty, 
unikając jednak takich, które z uwagi na minimalną 
ilość przeplotów w raporcie stwarzają bardzo luźną 
strukturę tkaniny. Sploty takie są niepożądane ze 
względu na zbytnie zmiękczenie tkaniny, doprowadza^ 
jąc ją nawet do tzw® "zwiotczałego chwytu";

2® z uwagi na średnią odprężność Anilany sprawą bardzo 
ważną jest niedopuszczenie do zbytniego rozrzedzenia 
tkaniny, co mogłoby nastąpić przez zaprojektowanie 
zbyt małego wypełnienia® Skutki tego są analogiczne 
do wyszczególnionych w pkt. 1;

3® przy projektowaniu tkanin z zastosowaniem różnych 
rodzajów pirędz, np. wełnianej i anilanowej, należy 
unikać eksponowania przędz anilanowych na powierzchni 
tkaniny, na korzyść przędz wełnianych;



Zestawienie parametrów budowy oraz wyn-ngań technicznych i użytkowych 
dla tkanin badanych /z Anilaną/ oraz ich porownywalników w grupie 
tkanin zawierających 80£ 1 100% włókien wełnianych /wg obowiązujących 
warunków technologicznych/
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4© przy stosowaniu w tkaninie przędz anilanowyeh obok 
przędz z innych surowców należy uwzględnić rzeczy
wistą różnicę grubości, przeliczając ją na odpowied
ni Hm lub Tezj

5S ustalając prawidłowo kolorystykę Anilany w tkaninie 
należy uwzględnić fakt, że włókno to najkorzystniej 
prezentuje się w kolorach pastelowych, co najwyżej 
przy średnim ich natężeniu® Zalecenie to nie wyklu
cza, oczywiści®, możliwości stosowania Anilany do 
tkanin w kolorach ciemnych szczególnie tam, gdzi® 
jest to uzasadnione i potrzebne.

Wszystkie te zalecenia związane z projektowaniem 
tkanin z udziałem Anilany stanowią właściwie pierwsz® 
próby uogólnienia wyników badań w tym zakresie i dlate
go są tylko wstępnie sformułowane przez Autora; dopie
ro dalszy rozwój nowych asortymentów wyrobów z udzia
łem Anilany stworzyć może podstawę do kolejnych, bar= 
dziej dokładnych i szczegółowiej sprecyzowanych ustaleń, 
umożliwiających bliższe określenie wymaganych warunków 
projektowania,

W zakresie wykończenia tkanin zastosowano także 
normalny proces, analogiczny do stosowanego przy tka- 
ninach-porównywalnikach, tzn» pranie, suszenie, deka<» 
tyzowanie, prasowanie® W operacjach tych. stwierdzono tyl
ko następujące różnice w stosunku do tkanin wełnianych:
1a kurczliwość tkanin z Anilaną w procesie prania i su- 

szenia lub dekatyzowania jest niższa niż przy tkani
nach wełnianych, co sprawia, że w mniejszym stopniu 
zmieniają one wymiary w stosunku do pierwotnej szero
kości i długości. Wymaga to zatem zastosowania nieco 
innych parametrów przy konstrukcji tkaniny surowej;

2. straty ciężarowe tkanin z Anilaną są niższe w proce
sie wykończenia, niż obserwuje się to przy tkaninach 
wełnianych;

3, tkaniny zawierające Anilanę wykazują zewnętrznie dos
trzegalne objawy mniejszej podatności na spilśnienie®



Obserwacje te znajdują także potwierdzeni© w dotych- 
czasowych pracach badawczych oraz w odpowiednich w y 
nikach* Przykładem tego może być szereg wniosków, do 
jakich dochodzi F* Zuzański /38/, jak też inni* zaj
mujący się technologią przerobu A n i l a n y  i włókien 
poliakrylonitrylowyeh /39/•

Wszystkie wyniki tych prac wskazują, że włókna 
PAN są łatwiejsze w technologii przetwarzania, zachowu
jąc jednak dużą wrażliwość na pewne czynniki, jak np® 
temperatura® W reasumcji można przyjąć, że przedmioto
we tkaniny, będąee obiektem doświadczeń wykonane zosta
ły odpowiednio do przeprowadzenia oceny ich zachowania 
się w stosunku do określonych wymagań użytkowych®



Ti® d o b 5r  k r y t e r i ó w  t o w a r o z n a w c z y c h  i  m e t o d y k a  w y z n a c z a n i a  
WSKAŹNIKÓW PORÓWNYWANYCH

Podejmują© próbę porównania wpływu zróżnicowanych 
składników surowcowych na własności tkaniny, konieczne 
jest oparcie się n a  takich wskaźnikach, które mogą daó 
podstawę do przeprowadzenia skutecznego porównania rze<= 
czywistych różnic w  wartości użytkowej tkanin® W tym ce
lu w ybrano grupy n astępujących wskaźników:

<*> technolog!czne - będące sprawdzeniem stopnia zgodności 
budowy tkaniny z zaprojektowanymi lub obowiązującymi 
warunkami technologicznymi* Do wskaźników tych zalicza
m y  takie jaks szerokość, ciężar, gęstość nici, wrobie
nie Itp®,

~ użytkowe - będące w yrazem rzeczywistej przydatności 
użytkowej i zdolności tkaniny do możliwie długiego 
znoszenia normalnych w a r u n k ó w  użytkowych®

Grupa wskaźników użytkowych jest w  niniejszej pra
cy zasadniczą podstawą umożliwiającą przeprowadzenia ana
lizy porównawczej, ponieważ konfrontacja wielkości posz
czególnych w s k aźników tego typu stanowi istotne kryterium 
oceny jakości tkanin i prawidłowego stawiania określonych 
wniosków® Dla ścisłości dodać należy, że grupa tych w s k a ź 
ników dzieli się jeszcze n a  następujące dalsze podgrupy* 
będąc® w y r a z e m  użytkowego znaczenia poszczególnych własnoś- 
ci tkanin, a mianowicie?

własności fizyczne /mechaniczne/ — do których zaliczamy 
np® wytrzymałości n a  zerwanie, wytrzymałość n a  w ypchnię
ci®, odporność n a  ścieranie, odporność kurczenia się i t p s,

- własności higieniczne - t j . higroskopijność, przewiew- 
ność, ciepłochronność,

== własności chemiczne - trwałości wybarwień, odporność 
n a  kwasy, alkohol i inne substancje, zależnie od przez
naczenia,

- własności estetyczne - wyrażające się odpornością na



aiięele, układalnośeią oraz ceshani @@®niajaymi oFga» 
noleptycznie i odpornością na pilling®

Z uwagi na ©harakter przeznaczenia użytkowego 
badanego asortymentu oraz ze względu na kierunek prze» 
prowadzenia analizy porównawczej , w dalszych rozważa
niach oparto się przede wszystkim na ocenie własności 
fizycznych, higienicznych i estetycznych® Sprawia to?
£<$ wybrane własności użytkowe stanowią płaszczyznę 
możliwej już konfrontacji porównywanych tkanin, prze® 
de wszystkim ze względu na fakt pokrywania się ich 
cech badanych z określonymi wymaganiami użytkowymi® 
Pominięte zostały natomiast własności chemiczne tka- 
nin„ ponieważ mają one drugorzędne znaczenie przy za
łożonym kierunku poszukiwań•

Ponieważ badania poszczególnych wskaźników, 
zwłaszcza technologicznych, były przeprowadzane w 
oparciu o obowiązujące polskie normy - PH, przeto 
krótką charakterystykę metod badania ograniczono tyl
ko do niektórych norm, dotyczących ważniejszych wskaź
ników,

Kurczliwość po zamoczeniu w wodzie
oraz po prasowaniu

Badania przeprowadzone były zgodnie z odpo
wiednimi normami, a mianowicie)
- kurczliwość po zamoczeniu w wodzie wg PXr<*>64/P«04622e 

"Tkaniny® Wyznaczenie kurczliwośel po zamoczeniu w 
wodzie",

- kurczliwość po prasowaniu - wg PH-64/P-04624®
"Tkaniny® Wyznaczenie kurczliwośel po prasowaniu"®

Wszystkie pomiary dokonywane były na próbkach 
aklimatyzowanyoh® Zgodnie z normą dla typu badanych 
tkanin, używano próbek o wymiarach 600 z 600 mm, przy 
znakowaniu powierzchni mierzonej w granicach 500 z 500 ca® 
Czas moczenia - przy badaniu kurczliwośel po zamoczeniu 
“ wynosił 2 godz® Przy prasowaniu próbek - temperatura



prasowania mieściła się w granicach 1Ć2-16?°C# <m ©Spo
wiada wymaganiom obowiązując#j nomy dla tkanin zawie- 
rających włókna poliakrylonitrylowe.

Wyniki otrzymane z pomiarów poszczególnych próbek 
obliczano wg wzoru /54/s

w którym®
K - kurczliwość wyrażona w %,

I>0 - wymiary próbki przed moczeniem lub 
prasowaniem,

1 - wymiary próbki po moczeniu lub pra
sowaniu.

Kurczliwość tkaniny przyjęto jako jedną z cech 
użytkowych, charakteryzujących jej przydatność oraz ja
ko właściwość o znaczeniu technologicznym. Z tych przy~ 
czyn wskaźnik ów jest ważny i pożądane jest jego zmniej- 
szanie dla poprawy własności użytkowych. Natomiast dla 
celów technologicznych konieczne jest zachowanie pewnt- 
go poziomu kurczliwości, około 10, aby ułatwić warunki 
konfekcjonowania i formowania kształtu odzieży. Bada
nie kurczliwości oparto na pomiarach jednorazowych, tzn. 
każdą badaną próbkę poddawano tylko jeden raz zamocz® => 
niu lub prasowaniu. Autor przyjął, na podstawie znanych 
zależności, że pomiar pierwszy jest podstawowy dla ocea
ny tej własności, mimo że.w późniejszych badaniach, ja
kim poddawać można tę samą próbkę • będzie ona wykazy» 
wać dalsze zmiany wymiarów, o postępującym zmniejszaniu.

Wyznaczanie wytrzymałości na wypychanie
Odporność tkaniny na wypychanie * jako własność 

przedstawiająca mechaniczne zalety lub wady tkaniny -



staje się coraz częściej jednym z istotnych mierników 
ooeny użytkowej wartości tkanin wełnianych* Badanie 
tej własności przeprowadzono zgodnie z normą PN/P-04628* 
"Tkaniny® Wyznaczenie wytrzymałości na wypychanie"•
Do badania stosowano powszechnie używany aparat, tzw„ 
penetrometr, oparty na działaniu sprężonego powietrza 
jako elementu wypychającego. Przy rejestracji pomiarów
i obliczeniu wyników brano pod uwagę następujące elemen
ty*

2- siłę wypychania, wyrażoną w kg/cm ,
- wysokość wyoblenia /wypchnięcia/ badanej próbki w mm 
do momentu jej pęknięcia®

Przy badaniu tkanin posługiwano się gumowymi 
membranami, których trzy otwory w pobliżu środka krąż- 
ka przykrywane były drugim krążkiem gumowym o średni
cy pozwalającej na zakrycie otworów membrany* Przy oce
nie wyników pomiarów brano także pod uwagę kształt pęk
nięcia, przyjmując, że idealne jest pęknięcie w formie 
krzyża, ponieważ świadczy ono o równomiernym i jedno
czesnym rozkładzie sił na układ wątku i osnowy w czasie 
procesu wypychania*

Wyznaczanie higroskopiiności

Podstawą do przeprowadzenia badania była nozma 
FN/P-O4635 "Tkaniny* Wyznaczenie hlgroskopijności". 
Zgodnie z jej wyznaczeniem badanie przeprowadzono na 
próbkach o wymiarach 50 z 200 mmf przetrzymywanych 
w atmosferze o zawartości 100% wilgotności względnej 
powietrza« Wyniki badania obliczono wg wzoru /54/s

H „ ~ M.0... x 100%
Ms

w którymś
H - higroskopijność badanej tkaniny,



Mw ■= ciężar próbki w warunkach 100% wilgotności 
względnej powietrza,

Ms - ciężar próbki wysuszonej®
Wyznaczanie przewiewności

Przewiewnością tkaniny nazywamy jej zdolność 
przepuszczania powietrza, wyrażoną w litrach na 10 aa 
w ©zaaie jednej Bitowy * przy okresowej różnicy ciśnień, 
Panujących z obu stron tkaniny®

Pomiarów przewiewności dokonywano zgodnie z PN-P- 
04634 na aparacie produkcji węgierskiej® Do obliczenia 
Cyników przyjęto zsumowaną objętośó powietrza, które prze
niknęło przez powierzchnię wszystkich miejsc pomiaru, po
dzielona przez liczbę próbek; w ten sposób otrzymuje się 
średnią wartość przewiewności®

Przy doborze próbek do badania przewiewności tka
nin zwracano uwagę, aby wszystkie były o jednolitej nor- 
halnej budowie, eliminując te odcinki tkanin, w których 
Występowały niewielkie nawet braki nitek osnowy lub wąt
ku, względnie pęki i nopkio

Wyr.wanszanie odporności na ścieranie
W zakresie odporności tkanin na ścieranie dotych

czas brak jest odpowiedniej normy, ęo sprawia, że warun
ki badania tej właściwości oparte są u nas na umownej me
todzie, zalecanej przez Instytut Włókiennictwa® Polega 
°na na obrotowym ścieraniu tkaniny przy użyciu aparatu 
typu Herzog Geiger® Przy tej metodzie mierzeni® odpornoś
ci tkaniny na ścieranie określamy liczbą obrotów, jaka 
Potrzebna jest do pierwszego przetarcia, za które uważa 
eię zniszczenie przynajmniej kilku nitek osnowy lub wąt
ku® Jęte© element ścierny używany był papier ścierny sili- 
^©“karbidowy produkcji czeskiej - Globus Nr 280.

Przy przegotowaniu próbki do badania /o średnicy
11,4 cm/ przestrzegano następujących warunków:



1. próbki były wycinane z miejsc odległych od krajki 
co najmniej 10 cm,

2® nitki osnowy lub wątku każdej z próbek wycięto były 
z niepowtarzających się pasm osnowy lub wątku,

3» miejsca, z których pobierano próbki, były pozba» 
wionę jakichkolwiek błędów tkaekieh lub wykończ Bło
niczych®

Z kolei przy przeprowadzeniu pomiarów ścierali 
ności spełnione były tskie warunki, jaki
1® papier ścierny wymieniany był co 400 obrotów, jeże

li tyle obrotów tkaniny wytrzymywały,
2® obciążenie górnej głowicy dociskowej z elementem 

ściernym wynosiło 300 6,
3* wysokość wyniesienia głowicy stożkowej aparatu wraz 

z próbką ustalono i stosowano w wielkości równej 
7 mm,

4® po każdych 50 obrotach głowicę aparatu podnoszono 
celem dokonsnia oględzin badanej próbki oraz jej 
oczyszczania z wytartych włókien przy pomocy odpo
wiednio miękkiej szczotki®

Próbki badane w podany sposób - oczywiście, po 
uprzednim aklimatyzowaniu - oceniane były wg ilości 
obrotów do chwili zauważenia pierwszego przetarcia® 
Średnia arytmetyczna tych wartości jest miernikiem od
porności tkaniny na ścieranie® Z uwagi na pewną względ
ność tej metody, dla obiektywizacji średnich wyników 
badania, obliczono także bezwzględny błąd przypadkowy, 
przy prawdopodobieństwie 95% wg wzoru /54/*

A  -  -  -
t G



gdzie:
t - współczynnik z tablic rozkładu Studenta, 

zależny od liczby pomiarów,
(o - średnie kwadratowe odchylenie, 
n m liczba pomiarów.

Wyznaczanie ciepłochronności

Badanie tej właściwości nie jest dotychczas określo=> 
ne odpowiednimi normami, w związku z czym oparto się na me
todzie zalecanej i stosowanej przez Instytut Włókiennictwa, 
wg tzw. stałej temperatury. Należy stwierdzić, że badanie 
ciepłochronności jest procesem bardzo złożonym /61/, przy 
założeniu jego maksymalnego upodobnienia do praktycznych wa
runków użytkowania® Ponieważ jednak dla niniejszej pracy za
sadniczym celem jest porównanie właściwości ciep?_nych róż
nych tkanin - przyjęto założenie, że błąd popełniony będzie 
jednokierunkowy, a zatem ścisłość ta wystarczyć powinna doAprzeprowadzenia zasadniczej oceny tkanin. Przy stosowanej 
metodzie pomiarów ciepłochronności posługiwano się następu- 
jącymi przyrządami i aparatami:
1. przyrządem do badania ciepłochronności umożliwiającym 

pomiary w różnych warunkach atmosferycznych,
2» galwanometrem czułym napięciowo,
3. woltomierzem prądu zmiennego klasy 0,5,
4* amperomierzem prądu zmiennego klasy 0,5,
5. zegarkiem,
6. termohygrostatem.

Pomiary przeprowadzono w wanmkach normalnych utrzy
mując wahania temperatury w granicach i 0,2°C, oraz wilgot
ność względną w granicach i 2%. Szerokość próbki stosowano 
odpowiednio do wysokości walca przyrządu wynoszącą 230 mm. 
Długość próbki.dostosowywano do obwodu walca i grubości tka~ 
niny, obliczając ją wg wzorui

a s JC /d + 2c/



gdzieś
d - średnica przyrządu w mm, 
c, - grubość próbki w mm®
Po ©klimatyzowaniu próbek nakładano je na po

wierzchnię boczną przyrządu pomiarowego, pozostawia
ją® prawą stronę wyrobu na zewnątrz, po czym zszywa
no ją wzdłuż osi przyrządu. Następnie nastawiono ter» 
mometr kontaktowy na temperaturę 20°C, a także hygro- 
metr kontaktowy na wilgotność 65% i uruchomiono ter- 
mohygrostat, równocześnie z przyrządem pomiarowym, 
włączając układ mieszający olej i układ nagrzewający® 

Po otrzymaniu temperatury 37°C przeprowadzono 
regulację mocy prądu przy pomocy opornicy suwakowej 
tak, żeby przez okres 1/2 godziny utrzymać temperatu
rę na podanej wysokości® Miarą ciepłoehronności tka
niny, wg stosowanej metody, są straty ciepła wyzna- 
czone w podanych wyżej warunkach i obliczone wg wzo
ru /85/:

S * -p— /kcał/m2/godz.

gdzieś
S - straty ciepła w kcal/m2/godz®,
Q - ilość ciepła przewodzonego przez próbkę 

w kcal/godz®,
2P - powierzchnia próbki w m •

Ponieważ ciepło przewodzone przez próbkę ba
danej tkaniny składa się z ciepła wydzielanego przez 
spirale przyrządu /Q1/ i z ciepła powstałego w wyni
ku pracy mieszania /Qz/, należy jeszcze obliczyć do
datkowo :
1. ilość ciepła wydzielonego przez spiralę grzejną, 

wg wzoru /85/“



Qi a 0,86 x / la U = 2|| / kcal/godz.

gdzie:
Q - ilość ©iepła wydzielonego przez spiralę 

w kcal/gedz®, 
la <= natężenie prądu w amperach,
Uv - napięcie prądu w yoltach,
Rv “ opór woltomierza w omath®
Natomiast ilość ciepła powstałego w wyniku 

pracy mieszadła, wyznaczana jest doświadczalnie i 
podana w metryce przyrządu® Z uwagi na możliwość 
popełnienia pewnego błędu, zastosowano jednocześ- 
nie obliczanie błędu bezwzględnego, celem ustalę- 
nia przedziału pewności wyniku badań laboratoryj- 
nych

Wyznaczanie odporności na miecie
Badanie odporności tkanin na mięcie przepro

wadzono zgodnie z noimą PN-63/P-04737 "Tkaniny® 
Wyznaczenie odporności na mięcie" - wprowadzając 
fcĵ Łko zwiększenie liczebności próbek.

Do badania tkanin posługiwano się urządze
niem pomiarowym, wyposażonym w przesuwalny kąto
mierz oraz w inne elementy dla określonego usytuo- 
wania jadanych próbek® Przy badaniu stosowano siłę 
nacisku równą 1 kg/cm2, używając próbki aklimatyzo- 
wane, o kształcie zgodnym z wymaganiami normy, wy
cinane odrębnie w kierunku wątku i osnowy* Podsta
wą pomiarów dla oceny próbek był pomiar tzw® kąta 
odprężenia®

Obliczenie wyników przeprowadzono wg nastę
pujących zasad:



*/ &tełl©zono dla każdego układu nitek średni kąt od
prężania wg wzoru /109/s

o C l  s  1 0

Z

_  o £ i  -  1
oO  s  — i — ■i- -

gdaias
i - kąty odprężania dla poaaezególnyeh 

próbek, wyrażona w atopnia@hf
V oparelu o średnie kąty odprężania obli

czono odporność na mięcia dla poaaezególnyeh ukła
dów nltak w tkanin!a, a mianowicies

cC 0
HO e * —  x 1000

180

Mn * ---------- - x 100%
180

gdzie:
- średni kąt odprężenia w kierunku 

osnowy,
- średni kąt odprężenia w kierunku 
wątkUe

Wyznaczanie odporności tkanin 
na Pilllng

Przez pojęcie "pillingu" rozumiemy zmiany 
w pierwotnym wyglądzie tkaniny, charakteryzująee 
się występowaniem na Jaj powierzchni skupień włókien



naturalnych lub chemicznych, tak jednorodnych jak 1 
w mieszankach,, Skupieni* te, czyli "pille",.resztki 
włókien, związane są częściowo z konstrukcją tkaniny, 
powstają w postaci zmechaceń, zwitków, nopków, pęcz
ków, zgrubień itp» trudnych do usunięcia z jej po
wierzchni* Pilling bardzo obniża wygląd estetyczny 
tkaniny® Jej odpornością n® tego typu zmiany nazy
wamy nasilenie pillingu na jej powierzchni, możliwe 
do oceny po przeprowadzeniu badaniae Tkanina jest 
tym cenniejsza im jest bardziej odporna na pillingo

Metoda badania, jaką posługiwsno się przy 
ocenie tej odporności tkanin na pilling, oparta jest 
na metodzie opracowanej i uznanej przez Instytut 
Włókiennictwa, a wywodzącej się z systemu stosowa
nego powszechnie w Anglii w zakładach Imperial Che- 
mical Industrie /40/„ Metodyka badania odporności 
tkanin na pilling dotychczas jeszcze nie jest u naa 
ujęta w normę o

Badanie pillingu polega na przygotowaniu pró
bek o wymiarach 180 x 120 mm oddzielnie w kierunku 
osnowy i wątku, które się nakłada i obszywa na rur
kach gumowych o następujących parametrach* długość 
152 mm, średnica zewnętrzna 32 mm, grubość ścianki
3 mm, ciężar 55 G« Tak przygotowane próbki umieszcza 
się luźno w komorze roboczej aparatu do pillingu, ra
zem z czterema rurkami gumowymi bez obszycia tkaniną? 
Wnętrze komory roboczej aparatu jest wyłożone warstwą 
korka, mającego za zadanie tłumienie dźwięków i jed
nocześnie ścieranie* W takich warunkach próbki wpra
wiane są w niekontrolowany ruch obrotowy przez czas
5 godzino

Odporność na pilling oblicza się przy pomocy 
odpowiednich szablonów celuloidowych, mających 18 
otworów w trzech rzędach poziomych, nakładanych na 
rurki obszyte badaną tkaninąu Podstawą obliczenia 
jest liczba otworów szablonu z widocznymi pillami, 
przy czym rzeczywistą odporność na pilling określa 
się w stopniaoh wg tablicy 13,



Skala ocen odporności tkanin na pilling /40/
Wyniki pomiarów /średnia arytmetyczna liczby ot
worów z pillami/

Stopieńodporności Interpretacjaodporności

1 2 3
poniżej 0 5 bardzo dobra

4 4 dobra
4|>0 do 6 #3 3 dostateczna
6#4 d© 10,0 2 niedostateczna
powyżej 10,0 1 bardzo zła

Dla ścisłości należy zaznaczyć, śe w świeci# wprowa
dzona są różne metody badań# jednak przyjęta przez 
autora jeat najpowszechniej stosowana# a takie przy- 
jęta do stosowania w przemyśl® wełnianym. Głównym 
elementem różnicującym jest przede wszystkim materiał 
wykładzinowy komór# w których badamy próbki®



VII o WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ ORAZ ICH ANALIZA 
W ASPEKCIE WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I OBIEKTYWNEJ 
METODY PROJEKTOWANIA OPTYMALNYCH UKŁADÓW SUROWA 
COWYCH

Do przeprowadzenia oceny porównawczej przyjęto
- jako podstawę - tkaniny typowe9 tzne występujące w 
normalnej przemysłowej produkcji,, Jednakże po to - aby 
zapewnić możliwie najwyższą zgodność wymaganych para-* 
metrów technologicznych z rzeczywiście otrzymanymi w 
poszczególnych tkaninach - tkaniny te wytwarzane w 
specjalnych warunkach, przez co należy rozumieć tylko 
zwiększony nadzór i dokładność, wynikającą z powyższych 
przesłanek* Przyjmując, że wykonanie przędzy zapewni
ło jej prawidłowe, nominalne parametry, wymagane z ty
tułu właściwości użytych surowców jak i struktury przę
dzy - stworzono właściwe podstawy do otrzymania wyma
ganych parametrów budowy tkaniny* Uwzględniając rzeczy- 
wiste parametry przędzy, a między innymi natężenie skrę
tów od czego zależy w dużym stopniu poziom własności 
mechanicznych, można przyjąć,.że utrzymano się w op
tymalnych wielkościach /118, 121/* W miarę wzrostu udzia
łu włókien poliakrylonitrylowych w przędzy, występuje 
większa jej wrażliwość na wskaźnik natężenia skrętów 
/67/e Wyraża się to maksymalnym zróżnicowaniem eamozry- 
wu przędzy w funkcji natężenia skrętu przędzy* Wskazuje 
to zatem na potrzebę zwiększenia uwagi w zakresie kształ
towania struktury przędzy przy pomocy natężenia skrętów 
/113, 115/t, Wprawdzie przytóczone zależności oparte są 
na materiałach angielskich, wynikających z badań prze
prowadzonych przez Imperial Chemical Industry /IGI/
/40/ i dotyczą włókien Courtelle, pamiętać jednftk nalê - 
fcy - iż włókna produkcji krajowej /Anilana/ są wytwa~ 
rżane na licencji tych właśnie zakładów i o ile obecnie 
jeszcze nie osi i^ają nominalnych własności włókna Cour
telle, to ich zachowanie w przypadku omawianych zależ
ności wykazuje analogiczną kierunkowośćo



Przytoczone zależności wykazują istotny wpływ udzia- 
łu włókien P M  jak też ich wrażliwość na określone 
warunki, co jest ważnym elementem w zakresie rozpat
rywania współzależności między poszczególnymi właś
ciwościami tkaniny gotowej, ułatwiając wyciąganie 
określonych i uzasadnionych wniosków /90„ 91/® Jed
nym z problematycznych jesz©z® zagadnień jest b®z» 
sprzecznie sprawa ustalenia odpowiednich proporcji 
udziału włókien P M  w mieszankach surowcowych• 0 il® 
np* przy wprowadzaniu włókien poliestrowych sytuacja 
była bardziej przejrzysta, ponieważ stosowano już w 
świecle określone warianty zestawień surowcowych, to 
w przypadku włókien PAN spotykamy się z różnymi pog« 
lądami w tym zakresie, najczęściej wątpliwie uzasadn
ionymi, a przynajmniej tylko jednokierunkowo /I14$ 
124/® Powoduje to zatem sytuaeję taką, że praktycz
ni© wprowadza się różne, najczęściej przypadkowe 
rozwiązania w tym zakresie. Np« wg BU Weissa /41/ 
najbardziej optymalnymi mieszankami są następujące 
układy proporcji surowcowych:
- 2/3 włókien poliakrylonitrylowych i 1/3 włókien 
wiskozowych,

»1/3 włókien poliakrylonitrylowych i 2/3 włókien 
wełnianych •

Uzasadnieniem dla tych założeń są przede 
wszystkim takie względy jak: możliwie wysoka odpor
ność na pillingowanie, dobra odporność na gniecenie, 
puszystość, wełnisty charakter wyrobów itd® Oczywiś
cie przytoczone czynniki są jeszcze uzależnione od 
podstawowych parametrów włókien w zakresie długości, 
giubości, kurczliwości itd./119/« Spotkać się można 
z odmiennymi twierdzeniami, według których dopuszcza 
się wytwarzanie tkanin typu wełnianego wyłącznie z 
włókien poliakrylonitrylowych /122/, przyjmując jed
nak jako warunek - udział włókna wysokokurczliwego 
w ilości do 50%, Zdaniem autora, w obu przedstawio
nych tendencjach mieszczą się określone racje, któ-



**ych pozytywny skutek jest zależny od użytkowego przez
naczenia tkaniny* W wyniku tego w każdym z tych kierun
ków występują istotne ograniczenia zastosowań, których 
nieprzestrzeganie może prowadzić do niedopuszczalnych 
u°gólnień i odejścia od optymalizacji zastosowania włó“ 
kien poliakrylonitrylowych. W zasadzie asortyment będą- 
cy przedmiotem badań w niniejszej pracy jest ułożony 
dwukierunkowo, tj.;

wokół zalecanych wielkości przez Ma Weissa tzn.
o proporcjach surowcowych dla wariantu z wełną, 
przekraczając optymalną granicę w kierunku in plus 
jak też in minus, które to tkaniny są przedmiotem 
pierwszego etapu badań i analizy, mającej jako 
główne zadanie wyjaśnienie wpływu stopnia zastę
powania wełny włóknami PAN w ogóle* Przedmiotem 
badania są tutaj tkaniny będące w bieżącej produk- 
-cji, wybrane pod kątem wymienionych kryteriów,
w oparciu o własne założenia autora ustalenia 
optymalnego składu surowcowego dla tkanin płasz
czowych damskich przy zastosowaniu Anilany, uwzględ
niając szczegółowe właściwości włókien oraz okreś
lone zastosowanie ubytkowe#

Ten etap badań i analizy ukierunkowany jest na 
^££acowanie metody ustalania optymalnych proporcji su
rowcowych na przykładzie badanego asortymentu, z pełna 
Możliwością rozszerzenia metody na inne asortymenty tka- 

oraz inne rodza.le włókien. Z tych też względów, 
p°djęte badania zmierzają także do wyeksponowania wszyst 
kieh tych elementów, które mogłyby wskazać jakie wa
rianty układów surowcowych wykazują najbardziej dodatnie 
Jasności w zakresie określonej i wymaganej funkcjonal
ności tkanin /68/.

Ponieważ przy wytwarzaniu tkanin, szczególnie 
2gi*zebnych i o takiej strukturze jak płaszczowe damskie, 
należy się liczyć z możliwością względnie dużych roz
bieżności, ze względu na trudność ścisłego dochowania



warunków technologicznych budowy - przyjęto jako wa
runek konieczny * przeprowadzenie pomiarów na możli
wie dużej ilości tkanin# W rezultacie tego wyniki ba
dań przedstawione w tablicy 14 prezentują średnie 
arytmetyczne posz6z«góinych wskaźników, oparte na 
przebadaniu dziesięciu różnych sztuk każdego arty
kułu, przy czym z każdej sztuki dokonywano co naj
mniej 5 pomiarów* Podstawa do obliczenia średnich 
arytmetycznych była korygowaną tylko o przypadki po- 
miarów skrajnie dodatnich lub skrajni© ujemnych, przy 
czym w większości takich przypadków powtarzano dany 
pomiar, dążąc do upewnienia się czy otrzymany wynik 
badania nie został zniekształcony na skut«k błędu 
grubego® W wyniku tego przedstawione wielkości pre
zentują rzeczywiste wartości mogące być podstawą do 
przeprowadzenia analitycznych rozważań zależności 
budowy i własności poszczególnych tkanin,. Jak© płasz
czyznę porównania dla tkanin z Ani laną przyjęto po«“ 
dobne tkaniny o zawartości 100% włókien wełnianych 
oraz 80% włókien wełnianych.

Obok wielkości przedstawionych w tablicy 14, 
przedstawiono także poniżej ważniejsze cechy użytko
we w porównaniu wyników pomiarów poszczególnych ba
danych sztuk tkanin® Wartości te *‘jęte są w tabli
cach 15-22 i omówione łącznie z ich graficznym 
przedstawieniem w dalszych częściach rozdziału®

Porównanie podstawowych parametrów budowy

Rozpatrując wielkości liczbowe jak i graficz
ny układ podstawowych parametrów budowy, przedsta
wione na rys* 26 można stwierdzić przede wszystkim, 
że dotrzymane zostały podstawowe założenia, przyję
te w projektowaniu omawianych tkanin i wynikające 
z icłi warunków technologicznych#

Ciężar tkanin badanych z udziałem Anilany 
charakteryzuje się dobrą równomiernością w stosunku 
do porównywalnlków, które wykazują większe zróżnico-



Wyniki badań podstawowych własności 
tkanin /wg badań własnych/

L.p. Rodzą;) wskaźnika Mierni ic W y n i k i b a d a ń /wg kolejnego numeru próby/
----------i

1 2 3 4 c 6 7 8 c
1 2 “5 4 ~ 5  ' b 7 ' - 9 10 11 12 1 1
1. Artykuł /symbol/ - 6318/125 6318/131 6318/129 6319/An2-5 6319/An3Ó 6319/An5C 6339/229 6339/225 6j39/129
2. Skład surowca: wł. wełniane % 80 80 80 75 70 50 160 100 100wł. wiskozowe % 20 20 20 _ _ _ _ _

anilana % - - - 25 30 50 - - -
3. Szerokość CS 144,7 144,8 142,8 145,4 145,8 155,3 142,8 1 4 3 , 7 145,9

- <• Ciężar 1 m2 G 422,6 427,5 460,6 437,1 450,2 453,5 470,9 428,6 42b,3
i 5- Ciężar 1 mb G 611,5 618,9 657,7 635,5 656,4 706,6 672,4 616,2 624,9
i 6. Gęstość nitek. osnowa - 90 64 75 75 109 69 110 69 81
i na 1C cc wątek - 90 60 114 55 108 64 97 107 99
I 7. Kurczliwość osnowa % 6,6 2,8 3,2 2,4 1 , 0 1,4 »,o 4,4 3,4po moczeniu wątek % 4,2 2,8 6,0 0,4 0,2 0,2 9,4 2.4 <5.4
a. Kurczliwość osnowa % 3,0 1,6 2,4 0,8 0,6 0,8 1,6 2,4 1 , 6po prasowaniu watek % 2,5 0,6 3,2. 0,2 0,2 0,4 J , 4 1,6 0,4
9. Wytrzymałość na osnowa KG <2,3 31,6 50,7 34,1 40,4 45,1 45,8 25, 4- 30,£rozerwanie wątek KG 39,8 30,7 31,Q 37,5 45,2 37,2 37,4 33,0 33.5

10.
/5x10 cm/
Wydłużenie prz^ osnowa % 23,7 24,3 22,2 26,7 31,7 23,7 32,3 30,0 32,6
roze.rvtaniu wątek • i 18,5 29,7 18,5 42,2 40,0 41,3 39,2 38,0 21,3

11. Grubość mm 1,81 1,96 2,34 2,09 2,28 1,96. 2,22 •i,29 1,96
12. Wytrzymałość na wypychanie KG/cm2 2,64 2,02 2,42 2,36 2,54 2,64 '2,50 ,1,97 2,38
13. Wyoblenie przy wypychaniu mm 29,5 37,1 33,8 38,2 39,5 35,0 43,1 33,2 ■36 .2

14. Higroskopijność. % 15,4 14,3 15,8 10,9 10,3 8,75 1 * 7 15,7 14,6
15. Frzewiewność w 1/cm^/min 360 472 411 510 542 574 372 556 395
16. ■Wytrzymałość na przetarcie metodą obrotową obroty 1340 1295 603 1452 2200 2340 683 818 1232
17. . Gniotliwość osnowa % 73,3 76,7 71,1 73,9 73,3 72,3 79,4 81,0 71,7

wątek % 75,0 74,4 71,1 73,3 71,1 73,9 76,1 73,9 75,1
ie. izolacyjność cieplna 

w kcal/m2/godz. _ 242 231 210 184 175 166 209 "204 224
19. i 
_____

Zawartość tłuszczu % 0,71 0,56 0,38 0,25 0,56 0,62 0,45 0,72 1,23



wanie w poziomie ciężarów. Układ taki może być nawet 
traktowany jako korzystny, ponieważ pozwala porównać 
tkaniny anilanowe z cięższymi i lżejszymi porównywal- 
nikami, eo umożliwia przeprowadzenie pełniejszej ana
lizy. Do porównań struktury nie przyjęto - jako jedne
go z elementów porównawczych - wskaźnika zapełnienia 
tkaniny. Przyczyną takiego potraktowania jest specyfi
ka struktury porównywalnych tkanin, w skład których 
wchodzi pewna część przędzy fantazyjnej, powstałej 
z ' użycia różnych przędz /także czesankowych i 
zgrzebnych/ w technice tworzącej oploty o zróżnicowa
nym spiętrzeniu. W wyniku tego w tkaninach tych obser
wujemy - jako normalne zjawisko wynikowe - spiętrzenie 
części przędz składowych na powierzchni tkaniny.
V takich warunkach trudno jest rozważać zapełnienie 
tkaniny, obliczane wg znanych nam i stosowanych wzo
rów matematycznych, uwzględniając jednocześni# ich 
względność oraz ograniczony zakres zastosowania. Jedy
nym - najbardziej odpowiadającym - porównaniem byłoby 
posłużenie się metodą Flttcka, nazywaną też metodą tka
nin podobnych. Wymagałoby to jednak poważnego zwięk
szenia ilości próbnych sztuk, licząc się także z moż
liwością ich wyprodukowania o jakości pozagatunkowej, 
powodującej straty materialne. Z powyższych względów 
przyjęto jako kryteria oceny porównawczej parametry 
przedstawione na rys. 26. Do cech charakterystycznych 
porównywanych tkanin należą przede wszystkim takie 
elementy jak*
- wyrównany i bardzo zbliżony do siebie Nm przędzy 
w tkaninach z Anilaną,

- przeważające zbliżenie grubości przędz osnowy i wąt
ku w poszczególnych rozpatrywanych tkaninach.

Rozpatrując dalej ujęte zależności i elementy porów
nawcze - przytoczone parametry będą często jednymi 
z podstawowych kryteriów dla przeprowadzenia analizy
i wyciągnięcia odpowiednich wniosków w zakresie wpły
wu udziału Anilany na ich własności /69, 70/.
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Rys. 26. Porównanie podstawowych parametrów, budowy 
badanych tkanin.



Porównanie podstawowych własności fizycznych

Podstawą powszechnie stosowanej oceny własnoś
ci fizycznych jest sprawdzenie wytrzymałości tkanin 
na zerwanie. Z całą pewnością wskaźnik ten można kwes- 
tionować w sensie jego korelacji z przydatnością użyt
kową tkanin, jednak napewno jest on sprawdzianem dot
rzymania założeń budowy tkaniny, jak też jej stanu fi~ 
zycznego. Badanie to, określające odporność tkaniny na 
działania niszczące sił rozciągających jest miernikiem 
reakcji struktury tkaniny na możliwe przypadki jej me
chanicznego niszczenia. Jednocześnie podczas badania 
wytrzymałości tkaniny na zerwanie, określa się także 
podatność tkaniny na wydłużenie się, w momencie jej 
niszczenia przez zerwanie. Wprawdzie wartość wydłużę-* 
nia jaką odczytujemy - jest funkcją dwóch składowych, 
a mianowicie:
- wydłużenia sprężystego,
- wydłużenia plastycznegę,
które to własności w tkaninach występują jednocześnie, 
przy zróżnicowaniu ich wzajemnego udziału w tworzeniu 
ostatecznego wskaźnika wydłużenia. W tej sytuacji po
równaniem oceniającym przydatność użytkową tkaniny 
jest przede wszystkim stwierdzenie, że występuje okreś
lona wielkość wydłużenia, konieczna ze względu na wa
runki użytkowania tkaniny /71, 72/. Wielkością przeciw-* 
stawianą wskaźnikowi wytrzymałości na zerwanie jest 
wytrzymałość tkaniny na wypchnięcie, która wykazuje już 
bezwzględnie większą zbieżność z warunkami użytkowania, 
ponieważ naśladuje okoliczności występujące w praktyce
i powodujące wypychanie odzieży w określonych miejscach 
/np» rękawy, spodnie itp./. W konsekwencji tego okreś
lamy także podatność tkaniny na wydłużenie /wyoblenie/ 
w momencie krytycznym dla tkaniny. Porównując zatem 
powyższe własności na przykładzie układu graficznego, 
przedstawionego na rys. 27 oraz wartości liczbowych 
zawartych w tablicach 15 i 16 można sprecyzować nastę- 
pujące stwierdzenia i uwagi:



Wyniki pomiarów odporności tkanin na wypychanie
/wg badań własnych/

Er
pró-
hy

Wyniki kolejnych pomiarów w kG/cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Średnia
arytnu

1 2 3 4 5 6 7  . 8 9 10 11 12
1 2,60 2,64 2,64 2,67 2,64 2,66 2,58 2,67 2,66 2,64 2,64

2 2,00 2,05 2,01 2,05 2,00 2,01 2,04 2,00 2,02 2,02 2,02

3 2,40 2,42 2,41 2,42 2,41 2,40 2,43 2,44 2,46 2,40 2,42

4 2,38 2,36 2,38 2,36 2,35 2,34 2,37 2,35 2,35 2,37 2,36

5 2,52 2,54 2,51 2,55 2,56 2,55 2,53 2,54 2,54 2,55 2,54

6 2,62 2,64 2,66 2,67 2,64 2,61 2,64 2,66 2,62 2,65 2,64

7 2,46 2,50 2,45 2,51 2,53 2,53 2,50 2,52 2,51 2,50 2,50

8 2,01 1,87 1,95 1,95 . 2,00 1,97 1,94 1,95 1,99 1,99 1,97

9 2,36 2,38 2,37 2,39 2,39 2,39 2,40 2,39 2,36 2,38 2,38



Wyniki pomiarów wyoblenia tkanin przy wypychaniu
/wg badań własny eh/

Nr
pró-''by

Wyniki kolejnych pomiarów w mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bredniaarytm.
1 2 3 4 5 6 7 . . 8 ____ 9..__ 10 11 12
1 29,1 29,4 28,7 2 9 , 8 29 ,8 29,7 29,5 29,7 29,6 29,6 29,5
2 37»0 36,8 37,4 36,9 37,2 37,0 37,4 37,2 37,0 37,2 37,1
3 33,6 34,1 33,8 33,4 33,9 33,9 33,5 33,9 34,0 33,9 33,8
4 38,1 38,0 37,8 38,3 38,5 38,3 38,6 38,2 38,0 38,2 38,2
5 39,4 39,3 39,8 39,9 39,5 40,1 39,1 39,8 39,6 39,8 39,5
6 35,0 34,7 34,8 34,9 35,0 35,1 35,2 35,0 35,3 35,0 35,0
7 43,3 43,1 43,4 42,9 43,1 42,8 43,5 42,8 42,7 43,1 43,1
8 37,6 38,2 38,3 38,5 37,9 38,7 38,4 37,6 38,5 38,2 38,2

3— “ ■
I 9

36,1 36,2 36,4 36,1 35,7 35,9 36,4 36,5 36,4 36,2 36,2
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Rys0 27o Porównanie podstawowych własności fizycz
nych tkanin^



1« Tkaniny z udziałem Anilany wykazują równe lub wyż
sze wytrzymałości na zerwanie i wypchnięcie, w po
równaniu z tkaninami towarzyszącymi /80 i 100% w* 
w./. Ocena tkanin z Anilaną - w tym zakresie - sta
je się jeszeze bardziej korzystną, jeżeli przypom- 
nimy, że tkaniny te wykazują ciężar jednostkowy nie 
wyższy, a raczej niższy od porównywanych tkanin bez 
Anilany. Jednakże należy też uwzględnić fakt niższe
go ciężaru właściwego Anilany oraz wynikające stąd 
zależności. Powoduje to,.że w przekroju przędzy jest 
większa ilośó włókien, stąd lepsze własności wytrzy
małościowe. Ponadto należy stwierdzić, że własności 
te są bardziej równomierne w tkaninach anilanowych 
niż w innych, co także wynika już z charakterystyki 
włókien,

2* W zakresie własności wydłużeniowych tkaniny anila- 
nowe wykazują nieco niższe lub równe wielkości. Na
leży jednak przy tym uwzględnić korzystniejsze 
właściwości wełny z tytułu większego udziału wydłu
żenia sprężystego, niż to ma miejsce w Anilanieu 
Na podstawie otrzymanych wyników można napewno 
określić, że właściwości wydłużeniowe tkanin 80% w, 
w0 są gorsze niż tkanin z Anilaną. Jednakże uwzględ- 
niając zróżnicowanie udziału wydłużenia plastyczne
go, należy stwierdzić, że poziom ich właściwośoi 
wydłużeniowych jest niegorszy niż tkanin anilano
wych.

Rozpatrując własności wytrzymałościowe porównywanych 
tkanin, uwzględniając wpływ zwiększenia ilości włó
kien Anilany w przekroju przędzy i inne elementy, na
leży także wziąć pod uwagę różnice współczynnika tar
cia włókien. Współczynnik ten jest niższy dla Anila
ny, a zatem mówiąc o ogólnych własnościach, należy 
stwierdzić, że Anilana korzystniej wpływa na własnoś
ci tkaniny niż wełna.



Ocena odporności na kurczliwość
Kurczliwość tkanin, jako zjawisko powszechnie wys~ 

^ępujące, jest własnością nieszkodliwą, a nawet pożądaną 
2e względów konfekcjonowania, o ile występuje w niewiel
kich określonych normą granicach* Sytuacja jednak zmie
nia się diametralnie przy wzroście poziomu kurczliwości, 
Powodując dość często dyskwalifikację użytkową tkaniny, 
a nawet przyczyniając się do wyeliminowania tkaniny z 
Użytkowania - o ile została już skonfekcjonowana. W związ
ku z tym występuje naturalne dążenie do możliwie opty
malnego zmniejszenia podatności na kurczliwość /49, 56/. 
^®chanizm kurczliwości powiązany jest z wieloma czynni- 
kami,, a przede wszystkim z takimi jaki

właściwości hydrofilne włókna i jego stan fizyczny, 
struktura przędzy /rodzaj i natężenie skrętu/, 
struktura tkaniny /gęstość, splot, zapełnienie/,

68 Wykończenie®
Osiągnięte wyniki z badań przeprowadzonych przez autora 
^ tym zakresie przedstawiono w tablicach 17 i 18 oraz na 
rys* 2.8 w formie graficznej®
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Wyniki pomiarów kurczliwości tkanin po zamoczeniu 
/wg badań własnych/

Hr Wyniki kolejnych pomiarów w % V
próby 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Srednxs 

arytm.
4 osnowa 6,5 6,6 6,4 . 6.6 6,7 6,7 6. A 6,7 6*8_ 6,5_ 6.6

watek 4,1 4,2 4,0 3.9 4,2 4,4 . 4,3 4,3 , 4,3 4,3 4,2
o osnowa 2,7 2,6 3,0 2.9 r __ 3,1 .. 2,7. . 2,7 2,5 3.0 .. 2,8 _ 2,8

watek 2,6 2,9 _ 2,8 . 2,6 2 ,8  _ 2,9. ... 2 .7 2.1.7 2,8 L - 2 ^  J 2,8 .
o osnowa 3,1 3,2 3,3 3,0 -3.2 3,3 3 ,2 3,3 . 3.1 3.3 3,2
s>

watek 6 .0 6,1 5,9 6,2 5*9 6.0 6,1 5.8 6,0 6,1 6,0
„ osnowa 2,2 2.4 2.4 .. 2,3 2,7 2,5 2 .2 2,6 _2.TI] .2 ,4 . 2 , 4  ,4

watek 0.4 0.4 0,3 0 .4 0,5 0.4 0 .3 . 0,4 . 0.3 . 0,5 0,5
c osnowa 1,0 1.2 0,9 1.0 _ 1.2 1,3 1,0 0,9 0.8 ..._o.?„ 1,0
5 watek 0,2 0,2 0,2 . 0,3. 0,2 _ .0,3 0,1 .0,1 _ £ .2 0.2 . 0,2
r  osnowa 1,2 1,5 1,5 1,2 1,6 1,4 I 1 , 3 1,4 h 3  - 1.4 .1 ,4  JO ----------------

watek 0,2 0,1 0,2 . 0 i 2 0.3 0,2 . 0,1 0.2 U- _ 0,3 __ 0,2 ■
n  osnowa 5.1 5,0 4.9 5.1 4.8 5,2 _ 5,0 L 4*9 5.1 . 5,07

watek 9.2 9,5 8.7 9.3 9,6 _ 9,6 ,. 9 , 7 . 9 , 6 . ... ...9...4 . 9,4. _
o osnowa 4,2 4,5 4,5 4 ,2 4.3 4,5 . . 4 ,3 . 6,5 4,6 4,5 4 ,4o -----------------

watek 2,3 2,5 2.1 2,3. 2,2 2,7 2.7 2,4 2jl? 2,4 2 ,4
 ̂ osnoY/a 3.-3 3,4 3.4 3,7 3,6 3,5 3,0 3,3 3, 4 „.. 3,4 3,4 iy — . 

watek 9.3 9.4 9,4 _ 9,5. _ . 9,1 9.4 _ _ 9,3 9,5 . JUl 9 ,4  _.i



Wyniki pomiarów kurcz l iw ośc i  tkanin po prasowaniu 
/wg badań własnych/

Kr
próby

Wyniki kole; nych idorniarc>W. ...... ..  — — . — ... ■ - —
1 2 3 4 5 6 7 '8 9 10 brednia

arytm.

1 osnowa 2.6 3.1 3 .0 2 .8 3,2 3*3 3 ,2 2,9 .2,7 . . 3 ,0

watek 2 .4 2,7 2 .5 2 .4 2,5 _■ 2j_6 2.4 . 2* 6 _^_4 , 2*5 2 ,5  _
osnowa 1.5 1.6 1,2 1.5 1,7 _ 1 ,8  . m T 1 * ?  . 1 ,8 . 1 ,6  I

2
watek 0 ,4 0.5 0 .7 0 .8 0 ,6 P-aT _ 0 .4 0.6 , P,7_... 0 ,6 0 ,6

osnowa 2.4 2.1 2 .6 2 .5 2.4 2,4. 2,4 2,7 2 .2  . .2.a___ .2*4, 1
3

ws tek 3 .0 3.4 3.3 3.1 3,1 I 3 .  5 3 ,0 2t? , 3 .4 3,2 3 ,2  I<1. _rt— ——
osnowa 0 .8 0.6 0.7 0 .9 0,6  . 0 ,8 0 .8 1 .0 .. ... o ,? 0 ,3  j

4
wątek 0 .2 0.4 0.1 0.1 0,3 . 0,1 0,3 0,2 OJ 0 .2 . 0 , 2 ___j

osnowa 0.7 0,7 0.6 0 .8 0.7 0 .5 0 ,5 , .Q*i.. ,0*6 H 0,6 0,_6 i
5

watek 0 ,2 0.1 . 0 .2 0,1 0,3 0,2 . 0 ,2 0,3 0 ,2 0.1 0 ,2

osnowa 0.7 0 .8 0 .6 0 .7 0,9 0 .9 ! 0 .8 0 ,? °. ,2 . . : 0 .9 ........  0*8
6

watek 0.4  ■ 0 ,5 0 .5 0,4 0,3 0 ,4  _ 0 .2 0,3 . 9 ł 5 __ 0 .  5 . . • ' Oj 4
OSP owa 1.5 1.6 1.7 1.4 1,5 1 .6 1.7 1,8 1 , _ __ 1 , 7 ....... 1 ,6

7
watek 1.1 1 .2 1.4. 1 .6 1,5 1 .5 1,6 1,4 1 .5 .. 1 ,4  .. *i;4

8 osnowa 2.4 2,4 2.1 2 .5 2.6 2 .3  . 2,4 2,5 _2*5 2.2 ... .2,4 n

watek 1.5 1.4 1.3 1 .7 1,7 . 1 f ć . 1.« 6 1,7 1«6 . — LłS- - 1 ,6  . _j
osnowa 1.6 1.5 1.6 1 .7 V7_ 1 .7 1,6 1,4 ..1*5 . . 1 ,8 1,6

y
watek L.Qx3 _ j 0 ,4 :p j > 0 ,? 0,4 0 ,4 o.,.3_ 0 .4 0,4 ....
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Rys. 28. Porównanie odporności tkanin na kurczliwość.



W związku z tym analizując kształtowanie się kurczli- 
wości badanych tkanin, należy uwzględniać ewentualność 
wpływu poszczególnych elementów mieszczących się w sferze 
budowy włókna, przędzy jak też i tkaniny /57/« W rozpat
rywanych tkaninach, tkaniny anilanowe zdecydowanie odci
nają się od porównywalników, wykazując większą odpor
ność na kurczliwość, tak pod wpływem zamoczenia jak i 
prasowania* W jednym i drugim przypadku obserwujemy 
układy, w których kurczliwość w kierunku osnowy jest 
wyższa niż w kierunku wątku - w odniesieniu do tkanin 
anilanowych. Przyczyn tego doszukiwać się możemy w wa
runkach, jakim podlega osnowa w czasie przerobu na kroś
nie, gdzie jest silnie naprężona. Jednocześnie w szere
gu dalszych operacji na wykończalni, naprężenie tkaniny 
występuje także w kierunku osnowy. Rezultatem tego jest 
dążność do odprężenia, w przypadku znalezienia się w 
sprzyjających temu warunkach. Porównując kurczliwość tka
nin aniłanowych z innymi, obserwujemy pewne prawidłowoś
ci, a mianowicies
- tkaniny zawierające Anilanę wykazują zasadnicze zmniej

szenie podatności na kurczliwość, nawet już przy 20% 
zawartości tych włókien. Poprawa ta występuje tak przy 
badaniu odporności na kurczenie się pod wpływem zamo
czenia jak też po prasowaniu. Jednocześnie można także 
stwierdzić, że poziom kurczliwości tkanin z Anilaną w 
kierunku osnowy jest możliwym do przyjęcia w warunkach 
konfekcjonowania. Natomiast zbyt niskim jest poziom kur
czliwości tych tkanin w kierunku wątku. Przyczyn tego
i możliwości zmiany należy dopatrywać się w niezbyt traf
nym ustaleniu szerokości tkaniny w czasie tkania /zależ
ności te były przedmiotem odrębnych prac autora/ /49/»

- tkaniny zawierające 20% włókien wiskozowych, jak.też 
wykonane wyłącznie z włókien wełnianych, wykazują nie
porównanie wyższą kurczliwość, szczególnie pod wpływem 
zamoczenia, co jest przede wszystkim skutkiem fizycznej 
budowy i właściwości włókien. Ponadto szczególnie cha
rakterystyczną cechą tych tkanin jest duża rozpiętość



liczbowych wartości omawiane,] własności, wynikająca 
z duże;) wrażliwości włókien wiskozowych i wełnianych 
na środowisko mokre.

Przyczyny, powodujące tak widoczną poprawę odporności na 
kurczliwość tkwią przede wszystkim w właściwości ach włók
na anilanowego. Jak wynika z analizy ich struktury i 
stwierdzonych właściwości są to włókna o małej hydrofil- 
ności, a zatem skutki tego występują w omawianych właś
ciwościach tkanin. V. związku z tym także już 25% Anila- 
ny w mieszankach powoduje zasadniczą poprawę odporności 
na kurczliwość. W wyniku tego staje się trudnym lub pra
wie niemożliwym uchwycenie wpływu innych, poprzednio wy
mienionych czynników. Poprostu okazuje się, że już 25% 
Anilany powoduje eliminację wszystkich innych elementów, 
oddziałowywujących na zachowanie się tkaniny po zamo
czeniu. Potwierdzeniem tego może być konfrontacja otrzy
manych wyników kurczllwości z ukształtowaniem gęstości 
badanych tkanin - gdzie nie występuje żadna wrażliwość 
tkanin anilanowych na zmiany gęstości w podanych prze
działach w stosunku do poziomu kurczliwości. Zależności 
te obserwujemy natomiast przy pozostałych tkaninach, gdzie 
działają określone prawa fizyczne, wynikające z budowy 
włókien.

Ooona odporrto^ol tkanin m  praetarołs
Odporność tkaniny na przetarclo zaliozana Jest 

do grupy podstawowych mierników oceny wartości użytko
wej . Interpretacja ta nie budzi żadnych zastrzeżeń, 
a wymaga tylko wyjaśnienia niektórych specyficznych 
przypadków. Np. przy tkaninach płaszczowych damskich, 
szczególnie o nieco fantazyjnej powierzchni, można wy
suwać zastrzeżenia czy właściwie odporność na ściera
nie jest jednym z najpoważniejszych czynników oceny 
wartości użytkowej. Najprawdopodobniej, przy tego ty
pu tkaninach użytkowanie ich będzie prowadzone do 
chwili zachowania estetycznego wyglądu zewnętrznego,



a nie do całkowitego mechanicznego przetarcia. Tym nie
mniej, odporność tkaniny na ścieranie w omawianych przy
padkach należy traktować jako element sprawdzania mecha
nicznej sprawności tkaniny, ponieważ wszelkie założenia 
projektowania tkanin muszą uwzględniać czynnik celowego 
i koniecznego - optymalnego wykorzystania właściwości 
wytrzymałościowych włókien /110, 111/. W celu przepro
wadzenia możliwie wszechstronnej analizy zależności ot
rzymanych wyników pomiarów w zakresie odporności na ście 
ranie od innych parametrów, w tablicy 19 przedstawiono 
liczbowe wartości, a na rys® 29 ukształtowanie się za
wartości tłuszczu, grubości i wytrzymałości tkaniny 
w ujęciu graficznym. Jak wynika z przytpczonych wyników 
badania, można przedstawić następujące wnioski z anali
zy porównawczej: \
1 , Tkaniny anilanowe zdecydowanie wyróżniają się zwięk

szoną odpornością na przetarcie. Wzrost ten dotyczy 
każdej próby i wykazuje wyraźne tendencje wzrostu, 
w miarę zwiększenia udziału Anilany. Występujący 
wzrost jpst bardzo duży mimo, że ogólna odporność 
tych tkanin na przetarcie w przybliżonej klasyfika
cji może być uznana za średnią, nawet dla tej.grupy 
tkanin. Dowodzi to zatem, że tkaniny z Anilaną prze
wyższają tkaniny wełniane i półwełniane w omawianym 
zakresie, jednakże ze względu na budowę tkaniny /na 
powierzchni występuje splątana i spiętrzona przędza/, 
nie osiągają możliwego maksymalnie pułapu*

2® Zauważyć można ścisły związek między zawartością 
tłuszczu w tkaninach badanych a ich odpornością 
na przetarcie. Zależność ta występuje we wszyst
kich trzech grupach porównywanych typów tkanin. 
Zależność ta jest resztą zjawiskiem wielokrot
nie stwierdzonym już wg Trutera /42/ a także we 
wcześniejszych pracach autora /55/» Tłuszcz speł
nia w strukturze włókna /szczególnie wełny/ rolę 
podobną do roli olejów i smarów w elementach me-



Wyniki pomiarów odporności tkanin na
/wg badań własnych/

przetarcie

]
Nr ̂ 
próby

Wyniki kolejnych pcsmiarów w ilości obrotów
2 3 4 5 6 7 •8 9 10 Średnia

arytm'.
i 1305 1350 1375 1355 1310 1355 1300 1360 1350 1345 1340

2 1290 1285 1 2 9 0 1290 1200 1280 1275 1320 1305 1290 1295

3 590 595 605 610 620 590 600 580 605 625 603

4 1440 1450 1470 1455 1440 1445 1465 1440 1450 1455 1452

5 2210 2170 2170 2210 2220 2220 2180 2210 2210 2200 2200
6 2310 2335 2350 2315 2330 2355 2380 2345 2340 2345 2340

7 670 680 685 690 685 675 675 665 700 685 683

8 810 820 805 815 825 810 840 815 820 825 818

9 1220 1225 1240 1250 j 1240 1225 1225 1230 1230 1220 1232



N r kole jny p róby

Rys. 29. Zależność odporności na przetarcie od zawar
tości tłuszczu i innych czynników.



chanicznych. Na przytoczonych przykładach okazuje 
się, że rola tłuszczu w tkaninie jest podtrzymywa
na także przy strukturze surowcowej, opartej na 
zastosowaniu znacznej ilości Anilany. Wynika to 
z faktu, że obok Anilany w tkaninie występuje tak
że poważny udział włókien wełnianych.
Między grubością badanych tkanin a odpornością ich 
na przetarcie nie stwierdza się występowania wyraź
nych zależności w badanym przypadku. Przyczyn tego 
dopatrywać się należy przede wszystkim w dominują
cej roli zawartości tłuszczu jak też w określonej 
strukturze tkanin i fakcie - że praktycznie zróż
nicowanie grubości analizowanych tkanin nie jest 
duże. Wydaje się logicznym, że możliwość ustalenia 
wpływu grubości na ścieralność byłaby możliwa przy 
zachowaniu warunku jednolitej zawartości tłuszczu.

Ogólnie ścieralność tkanin zależy także od szeregu dal
szych czynników jak np.:
“ właściwości i stanu fizycznego włókien,
struktury przędzy /natężenie i wielokrotność skrętu/,

- struktury i splotu tkaniny /ilość przeplotów w ra
porcie splotu oraz proporcje udziału osnowy i wątku/,

- wykończenia tkaniny /kształtowanie współczynnika 
tarcia powierzchni tkaniny/,

nie wymieniając już zawartości tłuszczu. Ponieważ 
struktura analizowanych tkanin jest do siebie w dużym 
stopniu zbliżona, należy zatem drogą eliminacji wyłą
czyć te czynniki, których znaczenie - w omawianym przy
padku - jest drugo i trzeciorzędne dla odporności tka
nin na przetarcie. Kierując się taką zasadą oraz uwzględy 
niając przytoczone wyżej stwierdzenia i rzeczywistą du
żą przewagę tkanin anilanowych nad porównywanymi w zak
resie odporności na przetarcie - należy sprecyzować za
sadniczy wniosek, że wzrost odporności na przetarcie 
tkanin z Anilaną. jest przede wszystkim skutkiem dobrych 
właściwości tych włókien. Stwierdzenie takie prowadzi



oczywiście do eliminacji wymienionych, pozostałych czyn- 
ników, których wpływ jest nieporównywalnie niższy od przy- 
toczonego. Wskazuje to zatem na przewagę włókien anilano- 
wych w tym zakresie, nie przesądzając np® widocznego wpły- 
wu zawartości tłuszczu na rozpatrywaną właściwość. Wpraw
dzie w grupie tkanin anilanowych występuje przypadkowa 
zbieżność przyrostu zawartości Anilany do przyrostu za- 
wartości tłuszczu, co utrudnia rozgraniczenie sfer tych 
zależności, jednakże analiza i ocena całej grupy tkanin 
anilanowych pozwala na powyższe stwierdzenie, Obok wymię- 
nionych szczegółowych przypadków i okoliczności, należy 
nadmienić o wpływie współczynnika tarcia na odporność na 
przetarcie. Pamiętać należy, iż wzrost współczynnika tar- 
cia powoduje zmniejszenie odporności tkaniny na przetar
cie. Przykładem tego jest zależność odporności na ściera
nie od zawartości tłuszczu, wpływającej na wielkość współ- 
czynnika tarcia. Według badań przeprowadzonych w Instytucie 
Włókiennictwa przez Z. Wawrzaszka /43/ Anilana prezentuje 
niższy współczynnik tarcia od wełny, natomiast wyższy od 
Argony® Zależności te przedstawione są na rys. 30 i usta
lone w oparciu o metodę Lindberga i Gralena. Przy zasto- 
sowaniu tej metody współczynnik tarcia obliczony .jest wg 
wzoru / A 3 / i

gdzie
T.j i Tg - naprężenie włókien

n - liczba skrętów.włókien
3̂ - kąt między osią włókien a osiami skrę- 

conych elementów włókien

Rozpatrując zatem szczegółowo przyczyny dużego wzrostu 
odporności na przetarcie tkanin z Anilaną należy uwzględ
nić także wyżej przytoczoną właściwość tych włókien, obok



Nilgotnośc uzgledna powietrza u %

Rys» 30. Współczynnik tarcia różnych włókien
w funkcji wilgotności /wg Z. Wawrzagzk 
/ 43/.



zasadniczych przyczyn wynikających ze zwiększonej od
porności na wszelkie działania mechaniczne. Omawiane 
dodatnie właściwości Anilany mają duże znaczenie, tak 
z pozycji estetycznych jak też użytkowych, ponieważ stwa
rzają możliwości dłuższego i skuteczniejszego wykorzysty
wania gotowej odzieży, uwzględniając jednocześnie fakt, 
że intensywność obniżenia wyglądu estetycznego - w sto
sunku do stanu nowego - będzie znacznie hamowana, dzię
ki omawianym dodatnim właściwościom.

Ocena estetycznych własności tkaniny

Własności estetyczne - to jeden z ważniejszych 
elementów oceny przydatności tkanin, szczególnie w gru
pie płaszczowych damskich, Do właściwości tych, które 
należy uwzględnić w analizowanej problematyce, należą 
przede wszystkim takie jak:

- odporność na mięcie /gniotliwość/,
- odporność na pilling,
- ogólna estetyka wyglądu,
- odporność na brudzenie,
- chwyt, dotyk itp.

W tablicy 20 oraz na rys® 31 przedstawiono kształtowanie 
się gniotliwości tkanin w konfrontacji z takimi paramet
rami budowy jak grubość i gęstość nitek. Oceniając prze
de wszystkim kształtowanie się gniotliwości, widocznym 
jest, że w tym zakresie tkaniny z Anilaną uplasowały się 
na poziomie niższym niż tkaniny wełniane i prawie iden
tycznym jak tkaniny o zawartości 80% włókien wełnianych.
W wyniku tego przy zgięciu tkaniny - w miarę wzrostu 
jej grubości - wzrasta naprężenie wewnętrzne części zgi
nanej tkaniny w znacznie większym stopniu niż przy tka
ninie cieńszej. Powoduje to wzrost kąta odprężenia, któ
rym m i e r z y m y  odporność na mięcie. Podobnie kształtuje 
się zależność między gęstością nitek osnowy i wątku - a 
odpornością na mięcie w tkaninach z Anilaną. Tutaj także 
obserwujemy wzrost gniotliwości przy wzroście gęstości 
nitek. Dowodzi to, że zapełnienie rzeczywiste tkanin
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Nr kolejni/ prJbii

Rys. 31* Porównanie gniotliwości tkanin w zależności 
od innych parametrów.



jest wysokie i nie może być zwiększone. Zgodnie z do
tychczasowymi doświadczeniami, gęstość tkanin ma istot
ny wpływ na kształtowanie się odporności na mięcie, 
przy czym występuje optymalny przedział zapełnienia, 
którego przekroczenie w górę lub w dół powoduje pogor
szenie odporności na mięcie*
Zatem w odniesieniu do badanych tkanin można domniemy
wać, że zagęszczenie nitek grawituje wokół linii gra
nicznej górnej. Jednakże przy tkaninach zawierających 
Anilanę stwierdzone zależności mają swoje przyczyny 
przede wszystkim w sferze właściwości włókien. Główną 
przyczyną tego jest przede wszystkim dotychczasowa 
niedoskonałość włókna Anilany, wyrażająca się w ogra
niczonej sprężystości, przy jednoczesnej zbyt dużej 
podatności na odkształcanie plastyczne. Skutkiem tego 
przy stosowanej metodzie pomiaru odporności na mięcie, 
polegającej na zginaniu próbki i mierzeniu jej zdol
ności do odprężania się /kąt odprężania/, włókna warstwy 
zewnętrznej nie wykazują odpowiednich sił, które by 
doprowadziły włókno do jego pierwotnego usytuowania.
Obok takiej własności jak gniotliwość, istotnymi elemen" 
tami oceny estetycznej tkaniny są także i takie czynniki 
które musimy oznaczać przede wszystkim metodami organo
leptycznymi. W tym zakresie niestety tkaniny z udziałem 
Anilany ustępują tkaninom wełnianym. Przyczyny tego są 
następujące:
- suchy chwyt mimo pewnej zawartości tłuszczu, a także 

tzw. niepełny, to znaczy wykazujący pewną wiotkość 
tkaniny,

- mniejsza intensywność barw,
- gorsza układalność /większa wiotkość/.
W grupie własności estetycznych, ważną rolę ma obecnie 
forma doświadczalnego użytkowania. Dotyczy to szczegól
nie tej sfery cech użytkowych tkaniny, dla której nie 
dysponujemy zbyt doskonałymi metodami pomiarów labora
toryjnych, a które mają istotne znaczenie dla przydat
ności i trwałości użytkowej* Dotyczy to szczególnie



następujących ceehs
- ulcładalność,
- trwałość kształtów,
- trwałość powierzchni /tzn. odporność na pilling, 
mechacenie się, wyciąganie nitek itd./,

- rozsuwalność nitek,
» odporność na brudzenie się.

Ponieważ tkaniny badane były także częściowo poddane użyt
kowaniu doświadczalnemu, można przedstawić pewne oceny, 
traktując je jako uzupełnienie do przeprowadzonej oceny 
metodami laboratoryjnymi, przyjmując jednocześnie, że do
konano zasadniczego porównania tkanin wełnianych z tkani
nami zawierającymi Anilanę® Podstawą do tej oceny były wy
niki obserwacji zachowania się tkanin, które były użytko
wane w granicach od 300 do 500 godzin® Podstawowe, uogól
nione wnioski z tych obserwacji przedstawiają się nastę
pująco:
- układalność tkanin anilanowych jest wprawdzie na po
ziomie zadowalającym, jednakże ustępuje w tym zakre
sie tkaninom wełnianym* Cechę tą można regulować jed
nak w dużym stopniu strukturą tkaniny, w wyniku cze
go można uważać ją za rozwiązaną*

- trwałość kształtów i związana z tym gniotliwość wyka
zuje poziom zadowalający, ustępując w niewielkim stop
niu tkaninom czysto wełnianym, co potwierdza ocenę 
przeprowadzoną na podstawie badań laboratoryjnych. 
Jednakże przewyższa w tym zakresie tkaniny wełniane
w warunkach zwiększonej wilgotności. W takim środo
wisku tkaniny wełniane w większym stopniu reagują - 
obniżając poziom tych cech użytkowych. Jest to zwią
zane z właściwościami hydrofilnymi włókien;

" trwałość powierzchni nie budzi żadnych obaw w zakre
sie ewentualnego obniżenia wyglądu estetycznego.
W czasie noszenia tych tkanin nie stwierdzono żadnych 
objawów zniekształcenia powierzchni w tkaninach ani
lanowych, podobnie jak i w tkaninach wełnianych;



— rozsuwalnośći. nitek w tkaninie także nie stwierdzono, 
co świadczy o dobrej szczepliwosci włókien Anilany.

W zakresie odporności na pilling, to właściwie żadna 
z tkanin analizowanych nie wykazywała objawów pillin- 
gu* Potwierdza to więc opinię o włóknach anilanowych, 
które tej skłonności nie wykazują® Zatem tkaniny ani- 
łanowe nie budzą obawy zaniżenia estetyki przez zja- 
wisko pillingu. Odrębnym zagadnieniem jest sprawa po
datności tkanin na brudzenie się® Z uwagi na niedosko
nałość metod laboratoryjnych oparto się na wynikach 
doświadczalnego użytkowania za okres 6-ciu miesięcy®
Na podstawie tych obserwacji stwierdzono zwiększoną 
podatność tkanin anilanowych na brudzenie się® Zresztą 
jest to zjawisko powszechne dla włókien syntetycznych, 
polegające na ich łatwiejszym elektryzowaniu się i 
przyciąganiu drobin kurzu i pyłu z otoczenia® Jedno
cześnie jednak stwierdza się łatwiejsze pranie, po
nieważ zanurzanie w wodzie umożliwia spłynięcie ła
dunków elektrycznych, a zatem usunięcie sił utrzymu
jących brud przy tkaninie. Jest więc oczywistym, że 
tkaniny anilanowe wykazują zwiększone tendencje do 
brudzenia się, przy jednoczesnym łatwiejszym praniu 
i szybkim wysychaniu. Przytoczone cechy ujemne nie 
dyskwalifikują tkaniny, a jedyni* wskazują na potrze
bę wypracowywania korzystniejszych rozwiązań. Ocenia
jąc możliwości poprawy, należy uznać, że poprawa struk
tury fizycznej włókien pozwoli na likwidację lub zmniej
szenie suchości chwytu. Istnieją także możliwości pop
rawy, skutków barwienia jak i układalnosci* Oczywiście 
przy założeniu dalszego wypracowywania odpowiednich 
metod technologicznych oraz asortymentów tkanin z Ani*- 
laną.

Ocena własności higienicznych

Własności higieniczne tkanin - to niezwykle 
ważny element ich przydatności dla użytkownika /85, 86/. 
Z tego względu zagadnienia te znajdują odpowiednio du
żo miejsca we wszystkich przypadkach analizy wartości



użytkowej tkanin /92, 95/, Własności higieniczne wpraw
dzie na ogół nie określają trwałości użytkowej /w niek
tórych przypadkach tak/ ale wpływają zasadniczo na przy
datność funkcjonalną tkaniny oraz na umożliwienie właś
ciwego funkcjonowania organizmu ludzkiego /6 0 4 62/* 
Podstawowe elementy oceny własności higienicznych przed
stawiono na rys® 32 i 33 przy czym ich charakterystykę 
przedstawiono poniżej®

Higroskopijność
Tkaniny anilanowe wykazują zdecydowanie niższe 

własności w tym zakresie do porównywalnikow co przed
stawiono w tablicy 21*, Mimo luźnej struktury tkanin 
i możliwości względnie łatwej penetracji przez drobiny 
wody, ze względu na małą higroskopijność włókien cechy
te utrwalają się konsekwentnie w tkaninie. Możemy jed.
nocześnie zauważyć, że higroskopijność tkanin am.łano
wych maleje w miarę wzrostu udziału Anilany, co jest 
zupełnie logicznym i uzasadnionym zjawiskiem z pozycji 
własności włókien, Na podstawie porównywania higrosko- 
pijności z innymi parametrami tj» przewiewnością i gru 
bością, można przedstawić następującą ocenę w stosun
ku do badanych tkanin:
higroskopijność nie zmienia się w zależności od gru
bości tkaniny* Oznacza to, że penetracja cząsteczek 
pary wodnej do wnętrza tkanin nie jest utrudniana 
grubością tkaniny /127/. Wynika to w jakimś stopniu 
ze struktury badanych tkanin, które z racji części 
przędz fantazyjnych są względnie luźne;
w zakresie przewiewności i wpływu tej własności na 
higroskopijność •= także nie można doszukiwać się 
określonych związków szczególnie w grupie tkanin 
anilanowych. Przyczyny tego także dopatrywać się 
można w podstawowych własnościach włókien, które 
już nie reagują na tego typu zależności ze względu 
na minimalną hydrofilność włókien*



Wyniki pomiarów higroskopijności 
/wg badań własnych/

Wyniki
Ur pró
by

Wyniki kolejnych pomiarów w %
<•i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Średnia

arytm.
1 15,4 15,0 15,7 15,5 15,4 15,3 15,4 15,4 15,5 15,5 15,4
2 14,4 14,5 ' 14,3 14,1 14,5 14,3 14,3 14,2 14,1 14,6 14,3

3 15,4 15,7 16,2 15,9 16,0 15,9 15,6 15,5 15,9 16,1 15,8

4 10,7 10,5 10,9 11,3 10,7 11,1 10,9 10,9 11,0 11,0 10,9

5 10,1 10,2 10,5 10,4 10,3 10,3 10,4 10,3 10,2 10,2 10,3
6 8,6 8,5 8,5 8,5 9,1 8,6 9,0 8,8 8,6 8,6 8,7

7 15,6 15,4 15,8 16,0 15,4 16,1 15,7 16,1 15,7 15,8 15,7
8 15,5 15,6 15,9 15,9 15,7 15,8 15,6 15,7 15,5 15,8 15,7
oJ 14,6 14,9 15,0 14,9 14,6 15,1 14,6 14,5 14,9 14,8 14,8



Nr. kolejny próby

Rys. 3 2. Porównanie niektórych własności higienicz
nych z grubością tkaniny*



Higroskopijność jest własnością szczególnie ważną ze 
względu na powszechne zjawisko pocenia się organiz
mu ludzkiego. Pot wydzielany w procesie ciągłego, nie
widocznego wydzielania pary wodnej, jest częściowo 
absorbowany przez włókna, a częściowo przechodzi do 
otoczenia. W tym przypadku przy zmniejszonej higro- 
skopijności tkanin anilanowych - celowym jest zapew
nienie określonej przewiewności, celem zwiększenia 
możliwości wydalania pary na zewnątrz, ponieważ włók
na anilanowe nie absorbują pary wodnej w takiej iloś
ci jak wełna. W zasadzie w tkaninach płaszczowych, 
może także występować okoliczność bezpośredniego 
przejmowania potu w postaci ciekłej, a przynajmniej 
taką należy uwzględnić. W tym wypadku występuje zja
wisko ssania drobin potu z otoczenia wewnętrznego 
przy pomocy kapilarów* Przez pewną analogię do prze
wodnictwa elektrycznego przewodność kapilarna okreś
lana jest wg Behmanna /110/9 przy pomocy wzoru:

,4 dn
r

gdziet
0  — naprężenie powierzchniowe 
oC- kąt styku

- lepkość
n  /r/ - krzywa rozkładu par

- współczynnik toru /stosunek między 
rzeczywistą długością toru i gru
bością tkaniny/



Należy zaznaczyć® że własności tkanin anilanowych są 
gorsze w omawianym zakresie tak w jednym jak i w dn&“ 
gim przypadku® Z uwagi na bardzo dużą pracochłonność 
badania, które pozwoliłoby na określenie omawianych 
zależności przeprowadzono tylko wyrywkowe badania, 
na tkaninie anilanowej /o zawartości 50% anilany/ oraz 
na tkaninie wełnianej. Przyjmują© przewodnictwo tka
niny wełnianej za 100g wartość badanej własności dla 
tkaniny anilanowej wyniosła 35® Jest to potwierdze<= 
niem mniejszej hydrofilności Anilany*

Przewi®wn©śd
Własność ta dla tkanin płaszczowych wymagana 

jest w zasadzie na niskim poziomie. Ponieważ funkcjo
nalność płaszcza, nawet damskiego nie wskazuje na 
potrzebę zabezpieczenia wysokiej przewiewności, włas
ność ta winna spełniać tylko podstawowe wymagania, 
wynikające z fizjologii człowieka /126/. Przebadane 
tkaniny anilanowe wykazują poziom przewiewności prze
ciętnie wyższy od stwierdzonego w tkaninach wełnianych 
czy też półwełnianych /o zawartości 80% w.w./. Wytłu
maczeniem tego jest wyższa porowatość tkaniny anila
nowej, a praktycznie mniejsza spoistość ze względu na 
brak skłonności włókien do spilśniania się. W tkani
nach wełnianych, nawet nieduży udział wełny żywej po
woduje wzajemne sczepienie włókien,.tworząc w miarę 
zwartą, spoistą strukturę utrudniającą przepływ po
wietrza przez tkaninę /78/. Okazuje się zatem, że sze
reg podstawowych własności włókien anilanowych wpływa 
w bardzo widoczny sposób na strukturę i własności tka
niny. Oceniając ostatecznie kształtowanie się prze
wiewności tkanin anilanowych w konfrontacji z wymaga
niami użytkowymi oraz porównując poziom tych własnoś
ci z tkaninami porównawczymi - można uznać poziom.pre
zentowany przez tkaniny anilanowe jako odpowiadający 
ogólnie przyjętym wymaganiom.



Izolacyjność cieplna

Odwrotnie do sytuacji określonej przy prze
wiewności, ta własność jest bardzo istotną w stosun
ku do tkanin płaszczowych /61/, ponieważ w zespole 
cech użytkowych wymaga się od tkanin płaszczowych 
ochrony ciała ludzkiego przed stratami ciepła. Po
nadto na Anilanę, z racji właściwości fizycznych 
samego włókna, patrzymy jako na potencjalną możli
wość poprawy izolacyjności cieplnej tkanin. Hipote
zy te znajdują swoje potwierdzenie w przedstawionych 
wynikach /rys. 33/» zawartych także w tablicy 22. 
Tkaniny anilanowe zdecydowanie wyprzedzają wszyst
kie pozostałe, z którymi są porównywane. Ponadto 
możemy zauważyć także konsekwentne obniżenie się 
strat cieplnych przy wzroście ilościowego udziału 
Anilany. Wszystko to potwierdza wysoką przydatność 
Anilany dla takiego funkcjonalnego przeznaczenia. 
Istota ciepłochronności Anilany tkwi przede wszyst
kim w strukturze substancji włóknotwórczej, która 
charakteryzuje się niskim przewodnictwem cieplnym.
Na towarzyszących układach graficznych, ilustrują
cych kształtowanie się grubości i przewiewności tka
niny, możemy doszukać się pewnych zależności, a mia
nowicie!
- przy wzrośoie przewiewności obniża się izolacyj
ność cieplna, oo jest wytłumaozalne powstawaniem 
częściowych strat na skutek promieniowania cieplne
go do otoczenia /130/. Wprawdzie może nasunąć się 
uwaga, że nie koreluje to w przypadku tkanin ani- 
lanowyćh, należy jednak uwzględnić fakt, że grupa 
ta odcina się od pozostałych w zakresie przewiew
ności, a zatem niezależnie od ułatwienia przecho
dzenia powietrza przez tkaninę - ciepłochronność 
wzrasta w wyniku właściwości włókien. Analogicz
nie kształtuje się ta zależność w porównaniu tkanin
o zawartości 25, 30 i 50% Anilany. W tkaninach tych



7/yniki pomiarów izolacyjności cieplnej 
/wg badań własnych/

Nr ̂ 
próby

2Wyniki kolejnych pomiarów w Kcal/m /godz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Śred
nia 
ary tm.

1 230 242 232 244 248 247 245 248 244 240 242

2 230 225 225 231 235 228 235 232 234 234 231
3 200 210 195 210 215 206 220 217 214 213 210

4 174 180 188 186 189 187 186 183 183 184 184
5 165 177 173 175 170 171 172 174 177 176 175
6 162 166 167 161 164 169 168 168 167 168 166

7 212 209 209 210 206 207 207 208 211 2 1 1 209
8 200 203 210 201 202 208 206 202 205 202 204
9 221 219 225 225 227 225 223 226 227 224 224
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Rys. 33. Porównanie izolacyjności cieplnej tkanin 
z innymi parametrami.
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obserwujemy jednoczesny wzrost:
- przewiewności,
- zawartości Anilany,
- izolacyjności cieplnej,

co oznacza, że przyrost zawartości Anilany przeważa 
w skutkach nad wzrostem przewiewności, będącym z ko
lei skutkiem zwiększenia udziału Anilany. W tej sytu
acji zależność między przewiewnością a izolacyjnością 
cieplną moglibyśmy odnieść do tkaniny o jednolitej za
wartości Anilany$
- wzrost grubości tkanin wpływa na poprawę izolacyj
ności cieplnej, przy czym należy uwzględnić zależ
ności analogiczne do wyżej przytoczonych.

Tak więc kształtuje się przydatność tkanin anilano- 
wych w zakresie izolacyjności cieplnej. Jednakże obokP Dietlaprzyjęcia ścisłegoYizolacyjności cieplnej w sensie 
określenia strat cieplnych, występuje jeszcze pojęcie 
tzw. bezpośredniego odczucia "dotyku" w sensie "zim
nego" lub "ciepłego". Dla obiektywnego określenia tej 
własności, w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi opraco
wano ®p®@jelną metodę badania* Metoda ta polega na tym, 
że próbkę tkaniny o wymiarach 21 x 21 cm napina się na 
odpowiednią ramkę z drutu i kładzie na mosiężną płytkę 
przyrządu pomiarowego. Płytka jest uprzednio nagrzana 
do temp. 37°C i ustala się równowagę cieplną między 
płytką a otaczającym powietrzem o temperaturze 20,0 i
0,2°C i wilgotności względnej 65 - 2%. Po nałożeniu 
Próbki mierzy się co 10 sek. spadek temperatury płyty 
przy pomocy galwanometru. Miarą "zimnego dotyku" jest 
średnia wartość różnicy temperatury płyty. Próbka, 
dla której otrzymano największe obniżenie temperatury 
sprawia użytkownikowi największe odczucie zimna w mo
mencie dotyku do skóry. Zależność tę przebadano dla 
tkaniny anilanowej, zawierającej 50% Anilany i wykreś
lono na wykresie /rys. 34/, w którym pozostałe krzywe 
Podane są wg K. Robakowskiego /44/.
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1. Koc Pe-Ce
2. Dzianina poliestrowa,modyfikowana
3. Dzianina bawetniana 
i. Tkanina elanowa
5. Dzianina poliamidowa 
6 Tkanina antianowa, płaszczowa ■

R y  &. 3 4 * K b z tał t ow auł o si ę  " zimnego do tyku" tka
niny ani łanowe,i w porównaniu z innymi / ą ą / ‘



Jak więc wynika z przeprowadzonej analizy tkaniny ani-, 
łanowe wyróżniają się rzeczywistą wysoką izolacyjnością 
cieplną, przy czym właściwości te występują także w pos
taci odpowiednio "ciepłego dotyku”, co tkaniny anilano- 
we wysuwa na czołowe miejsce przy odpowiednim ich przez
naczeniu użytkowym, tzn. tam gdzie ta wysoka ciepłochron- 
ność może być maksymalnie wykorzystana. Przeprowadzone 
badania i analiza otrzymanych wyników wykazują przydat
ność Anilany, dokumentując jej wpływ na badane cechy 
tkanin. Obecnie, znając kierunek i rząd wielkości zmian 
określonych własności tkanin na skutek udziału Anilany
- zbadane w oparciu o wybrane ze stosowanych w produkcji 
układów surowcowych - pozostaje do określenia .jaki winien 
być optymalny udział Anilany dla tkanin o sprecyzowanym 
przeznaczeniu użytkowym. Zagadnienie to wiąże się z 
kwantyfikacją jakości tkaniny i wymaga odrębnego badania. 
Występuje tutaj istotny związek z jakością tkaniny oraz 
jej nowoczesnością. Problematyką tą zajmowało się już 
wiele wybitnych badaczy, jak Prof. T. Żyliński /45/,
Prof. J. Iwiński /46, 58/. Według Prof. T. Żylińfekiego 
miarą jakości tkaniny może być generalny wskaźnik przy
datności użytkowej, tj. wskaźnik wyrażający liczbowo glo
balną wartość użytkową ocenianego wyrobu. Obok tego wy
mienia się generalny wskaźnik jakości, pod którym należy 
rozumieć wskaźnik globalnie charakteryzujący jakość pro
duktu. Wskaźniki generalne występować mogą w różnych 
miarach i postaciach, tj. jako wskaźniki sumaryczne, pro
centowe lub doraźne. Najprostszą postacią sumarycznego 
Wskaźnika generalnego jest następujący sposób » oblicza' 
nia /45/s

n

1 =  1

gdzie:
G - wskaźnik generalny 
a-j - wartość pomiaru



W interpretacji pojęcia wskaźnika generalnego uwzględ
nia się możliwość różnorodnego jego ujęcia, t j . jako:

- wskaźnika generalnego kompleksowego,
- wskaźnika grupowego.

Pod pojęciem wskaźnika grupowego mieszczą się te wskaź
niki generalne, które charakteryzują ograniczone, zde
finiowane własności badanego wyrobu, przy czym generał 
ny wskaźnik przydatności użytkowej wyrobów winien być 
utworzony z co najmniej następujących generalnych wslcaź 
ników:
1 . generalnego wskaźnika własności estetycznych,
2 . generalnego wskaźnika własności fizjologicznych,
3 . generalnego wskaźnika trwałości wyrobu.
Należy podkreślić, że według dość powszechnie uznawa
nych poglądów, wskaźnik generalny jakości i przydat
ności użytkowej jest miernikiem nowoczesności wyrobu. 
Definicję tę podał I. Tybor /47/. Prof. <T. E. Iwiński 
746/ podaje następujące główne zasady metod liczbowego 
definiowania jakości wyrobu:
- właściwy dobór wskaźników jakości, które w sposób 
wystarczający określałyby jakość i wartość użytko
wą wyrobu,

- kwantyfikacja wybranych wskaźników, czyli dokładne 
i liczbowe ich wyznaczenie, aby w oparciu o nie
można było ustalić poziom jakości ocenianego wyro
bu w postaci kompleksowego wskaźnika jakości.

Zdaniem autora zasady te są właściwym punktem wyjścia 
do kwantyfikacji rzeczywistej jakości tkaniny. Kieru
jąc się cytowanymi zasadami oraz ważnością kwanty.fi- 
kacji jakości tkaniny, pierwszym etapem odniesienia 
tych czynników jest sfera optymalnego doboru propor
cji składników surowcowych pod kątem otrzymania moż
liwie najkorzystniejszej wartości generalnego wskaź
nika przydatności użytkowej.



Próba ustalenia obiektywnych kryteriów 
.jako podstawy projektowania składnika 
surowcowego tkanin z Anilaną

Oceniając właściwości Anilany na tle innych 
włókien chemicznych i naturalnych, stwierdzić można, 
że każda grupa tych włókien ma szereg bardzo wysoko 
eksponowanych, charakterystycznych właściwości, pod
czas gdy inne z tych właściwości pozostają na pozio
mie średnim, a jeszcze inne - na niższym jako znacz
nie odbiegające od poziomu średniego. Poziom tych 
właściwości jest różny w różnych grupach włókien, 
dotychczas bowiem nie potrafiono jeszcze wytworzyć 
włókna uniwersalnego, które posiadałoby zespół wszyst
kich pożądanych cech i własności /8 3, 93, 94/. 
Identycznie ma się sprawa z Anilaną, której charak
terystyczne cechy i własności dodatnio wpływają na 
pewne aechy użytkowe tkaniny /84/. Przez odpowiedni 
ilościowy dobór włókien różnych typów jako składni
ków w mieszankach surowcowych można w zasadniczym 
stopniu poprawić dotychczas osiągany poziom włas
ności użytkowych tkanin, a także otrzymać nowe dodat
nie ich własności oraz ich wartość użytkową /128, 129/. 
W tej sytuacji zagadnienie kompozycji mieszanek su
rowcowych w zakresie rodzajów oraz ilości, nabiera 
szczególnego znaczenia technicznego, stając się rów
nocześnie poważnym zagadnieniem gospodarczym. Przez 
właściwe zestawienie mieszanek surowcowych można w su
mie otrzymać najkorzystniejsze wyniki nie tylko w od
niesieniu do własności gotowej tkaniny, ale również 
w stosunku do przebiegu procesu technologicznego w 
przędzalni, tkalni czy wykoriczalni, zależnie od przy
jętego założenia produkcyjnego. W związku z tym autor 
podjął szereg doświadczeń w celu ustalenia metody i 
założeń określania ilościowych udziałów poszczegól
nych składników surowcowych w mieszankach włókien 
celem zapewnienia optymalnych własności produkowanych



z nich tkanin /6, 7, 77/. Głównym założeniem było tu
taj oparcie się na zasadzie przenoszenia własności 
włókna na własności wytworzonego wyrobu wg proporcjo
nalności udziału danego włókna w mieszance /2, 3 , 4, 
5/« W rezultacie przeprowadzonych doświadczeń można 
obecnie sprecyzować niektóre warunki co do ilościo
wego komponowania mieszanek z określonych rodzajów 
włókien. Wyniki tych doświadczeń pozwalają stwierdzić, 
że powstają wówczas różne warianty zestawień surowco
wych, o zróżnicowanych własnościach dodatnich i ujem
nych. Należy przy tym podkreślić, że projektowanie i 
produkcja tkanin wieloskładnikowych stwarza poważne 
możliwości wytworzenia tkaniny "idealnej”, o z góry 
założonych pożądanych właściwościach, dzięki odpo
wiednim proporcjom różnych składników surowcowych, 
prezentujących grupy włókien o różnym poziomie posz
czególnych właściwości - które w takich warunkach mo
gą się wzajemnie uzupełniać. Należy jednakże zazna
czyć, że znalezienie takiego złotego środka do usta
lenia zamierzonych optymalnych własności tkanin jest 
sprawą niezmiernie skomplikowaną, ze względu na rów
noczesne występowanie tu całego zespołu czynników 
wpływających na optymalność doboru proporcji skład
ników surowcowych jak np.s
- czynniki technologiczne, w postaci oceny przebiegu 

procesów, osiąganych wydajności, dostosowania do 
posiadanego parku maszynowego, poziomu osiąganej 
jakości itp„,

- czynniki oceny przydatności użytkowej, rozpatrywane 
w aspekcie własności ocenianych przez:
a/ poziom własności mechaniczno-fizycznych, 
b/ poziom własności chemicznych, 
c/ poziom własności higienicznych.

Jak wynika z powyższego niektóre z wymienionych ele
mentów mogą być określone metodami obiektywnymi, la
boratoryjnymi, podczas gdy inne oznaczenia mogą być



określane metodami subiektywnymi /organoleptycznymi/® 
Złożoność tego zagadnienia oraz fakt, że nie dysponu
jemy jeszcze wszystkimi środkami, które pozwoliłyby 
na ścisłe liczbowe sprecyzowanie wartości wszystkich 
istotnych tu czynników p®w©duje, że dla względnie 
dokładnego ich przeanalizowania wymienionych zależ
ności należy ich rozważenie oprzeć na następujących 
kolejno elementach:

1 » wybranie grupy najważniejszych własności tkanin ja
ko podstawy do rozpatrywania i oceny tych własności, 
wynikających z własności włókien,

2* ustalenie poziomu /stopnia/ ważności danej własności 
tkaniny, zależnie od jej przeznaczenia użytkowego,

3* ustalenie określonych zależności na podstawie oceny
i obserwacji wybranych układów surowcowych,

4» uwzględnienie oczywistych i znanych zależności, wy
nikających z praw technologii oraz współdziałania 
włókien w przędzy i tkaninie®

W ten sposób zarysowana została płaszczyzna umożliwiają
ca szersze rozpatrywanie podjętego zagadnienia. W ramach 
jej ustalony został zakres możliwości doboru różnych su
rowców włókienniczych w mieszankach, oczywiście bez 
przesądzania sprawy co do kierunku dalszych uzupełnień
i poprawek, jakie mogą wynikać już w rezultacie praktycz 
nego produkowania różnych typów tkanin próbnych, dla os
tatecznego ustalenia najbardziej uzasadnionych proporcji 
składników surowcowych® W wyniku realizowania pierwszego 
z tych założeń w tablicy 23 zestawiono wybrane własności 
Poszczególnych rodzajów włókien, kierując się ich ważnoś 
cią dla przeprowadzenia analizy pod kątem zapewnienia 
najkorzystniejszych własności użytkowych. Jako miernik 
êj oceny przyjęto skalę od 1 do 5, przy następującym 
stopniowaniu:

- 5 - poziom własności bardzo dobry,
- 4 - poziom własności dobry,
- 3 - poziom własności dostateczny,



2 - poziom własności niedostateczny,
- 1 - poziom własności bardzo zły.

W myśl tych, założeń teoretyczna miara przydatności włó
kien dla celów użytkowych może być w pewne.i mierze ich 
sumaryczna ilość punktów w ustalonych granicach. War- 
tość ta nie może być jednakże ich bezwzględnym mierni
kiem, ponieważ ostateczna przydatność użytkowa jest w 
dużym stopniu uwarunkowana formą i specyfiką użytkowa
nia.

Tablica 23

Klasyfikacja własności niektórych włókien 
chemicznych w porównaniu do wełny / ! /

/w skali od 1 do 5/

Właściwości

Odporność na ro
zerwanie
Odporność na 
ścieranie
Odporność na ładunki elektryozne
Trwałość kształtów 
przy 65% wilgotnoś
ci względnej

Rodzaj włókna
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we
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Odporność na wy- 
kurczenie 5

Odporność na mięcie
Puszystość
Chwyt
Zdolność wypeł
niania

3 i

2a
Ja



1 2 3 4 5 6 7 8
Higroskopijność 5 2 2 2 4 3 4
Izolacyjność
cieplna 5 4 5 3 3 4 4
Ogółem
punktów: 46 39 42 41 35 40 38

Jak wynika z przytoczonego sumarycznego grupowania własnoś
ci można uszeregować analizowane włókna wg kolejności?

- wełna - 46 punktów
“ włókna poliakrylonitrylowe - 42 punkty
- włókna poliestrowe - 31 punktów
- włókna wiskozowe, modyfikowane - 40 punktów
- włókna poliamidowe - 39 punktów
- włókna octanowe - 38 pUnktów
- włókna wiskozowe, normalne - 35 punktów.

W oparciu o ustalone własności oraz ich poziom dla poszcze
gólnych rodzajów włókien, należy z kolei dokonać odpowied
niego przewartościowania poziomu tych własności przy uwzględ' 
nieniu udziału procentowego składnika surowcowego,- celem ich 
przystosowania do założonych wariantów układów surowcowych 
wg tablicy 24. Podstawowym punktem wyjścia - teoretycznie 
najbardziej ścisłym - jest oparcie się na matematycznym wy
liczeniu średniej ważonej wg wzoru /54/:

P - U1 x P1 » U2 x P2 + ...... ł U m  Pn
100

gdzie:
P - średni poziom własności dla danego układu 
U1, U2, Un - udziały procentowe poszczególnych 

składników surowcowych 
P1, P2f Pn - poziomy własności poszczególnych 

składników surowcowych
Kierując się tą metodą w przypadku tkanin kiedy np. poziom 
własności odporności na mięcie przedstawia się naetępująco:



- wełna - 5
- włókna poliakrylan!trylowe - 4
- włókna poliamidowe - 3

a układ procentowy poszczególnych składników wynosi:
- wełna - 40%
- włókna poliakrylonltrylowe - 40%
- włókna poliamidowe - 20%

to średnia ważona poziomu odporności na mięcie wynie
sie:

40 x 5 + 40 2 4 + 20 x 3 200 + 160 + 60 1 “ TUfr “ fO^ “

-  -4 § g -  -  4 ,2  4

Zarówno w przypadku tych obliczeń jak i w szeregu in
nych, odpowiednio podobnych, uważać należy za uzasad
nione zaokrąglenie średniej ważonej, ponieważ poziom 
mierzony w stopniach jest wielkością umowną a tu wys
tarczy odpowiednie przybliżenie wartości wyliczonej do 
wartości rzeczywistej. Jest to tym bardziej słuszne, że 
występują przy tym prawie zawsze jeszcze dodatkowe czyn
niki towarzyszące, które wpływaj ą';dodatnio na kształ
towanie się odporności na mięcie oraz szeregu innych 
własności. W oparciu o te sama założenia można także 
przyjąć pewne uproszczenia dla ustalenia średniego po
ziomu własności np. tkaniny trójskładnikowej, wynikają
ce z podobieństwa poziomów poszczególnych składników 
oraz ich przewagi procentowej w mieszance. W takim 
przypadku, jeżeli mamy na przykład mieszankę:

- wełna - 40%
- włókna poliakrylonitrylowe - 40%
- włókna poliamidowe - 20%

a poziomy własności, np. w zakresie izolacyjności 
cieplnej kształtują się:



- wełna - 5
- włókna poliakrylonitrylowe = 5
- włókna poliamidowe - 4

to właściwie można w zasadzie przyjąć, że właściwość 
taka jak izolacyjność cieplna w przedmiotowej tkani
nie jest możliwa do osiągnięcia na poziomie najwyż
szym /tzn. poziom 5/ ponieważ przewaga włókien, o bar
dzo dobrej izolacyjności cieplnej będzie kształtować 
rzeczywiste własności tkaniny. Na tej zasadzie poddane 
zostały w niniejszej pracy przewartościowaniu warian
ty surowcowe przedstawione w tablicy 2 3, a następnie 
zestawiono z nich tablice 24 i 2 5, w których przed
stawiono średnie poziom danej własności dla podsta
wowych 4-ch grup asortymentowych tkanin otrzymanych 
przy zńatOsowaniu w mieszankach różnych składników 
surowcowych.

Tablica 24

Założone warianty układów surowcowych oraz wyni
kający z nich średni poziom własności wg klasy
fikacji z tablicy 23

I. Warianty surowcowe /Wełna - Anilana/

L,
p*

Rodzaj
włókien Udziały procentowe

1 * Wełna 100 80 60 40 20 0

2 . Anilana 0 20 40 60 80 100

II. brednie własności w stopniach

ll m
P.

Własność
/cecha/ Poziom własności /w stopniach/

3. Odporność na 
rozerwanie 3 3 3 3 3 3

4. Odporność na 
ścieranie 4 4 4 3 3 3



c. d. tab. 24

5.
Odporność na 
ładunki 
elektrosta
tyczne

4 4 4 3 3 3

6.
Trwałość 
kształtów 
przy 65% 
wilgotności 
względnej

4 4 4 5 5 5

7. Odporność na 
wykurczenie 2 3 3 4 4 5

8. Odporność na 
mięcie 5 5 5 4 4 4

9. Puszystość 5 5 4 4 3 3
1 0 . Chwyt 5 5 5 4 4 4

1 1 . Zdolność
wypełniania 4 4 4 5 5 5

1 2 . Hi^roskopij-
nosć 5 4 4 3 3 2

13. Izolacyjność
cieplna 5 5 5 5 5 5

14. Razem: 46 46 45 43 42 42

Jak więc wynika z dokonanych przeliczeń w oparciu o właś
ciwości włókien oraz ich wzajemne proporcje, już w tej fa
zie teoretycznych przeliczeń występują różnice w spodzie
wanych własnościach tkaniny, przy czym ulegają one zmia
nie w różnych kierunkach, zależnie od badanej cechy oraz 
udziału jednego ze składników surowcowych. Jednakże moż
na stwierdzić niewielkie obniżenie sumarycznej ilości 
punktów przy wzroście udziału Anilany* Dowodzi to zatem, 
że Anilana ustępuje wełnie w sferze niektórych cech fi
zycznych, co występuje przede wszystkim w grupie wskaź
ników higienicznych.



Założone warianty układów surowcowych oraz wy~ nikający z nich średni poziom własności wg 
klasyfikacji z tablicy 23

I® Warianty surowcowe /Argona - Anilana/

i, i. p Rodzaj włókien Udziały procentowe

Argona 100 80 60 40 20 0
2® Anilana 0 20 40 60 80 100

IX® Średnie własności w stopniach

L ® p ® Własności
/cecha Poziom własności jrfw stopniach/

3® Odporność na 
rozerwanie 3 3 3 3 3 3

4® Odporność na ścieranie 3 3 3 3 3 3

5* Odporność na ła- dunki elektro-* statyczne 5 5 4 4 3 3

6 * Trwałość kształ~ 
tów przy 65% 
wilg®względnej 3 3 4 4 5 5

7 ® Odporność na 
wykurczenie 2 3 3 4 4 5

8® Odporność na 
mięcie 3 3 3 4 4 4

9. Puszystość 3 3 3 3 3 3
10. Chwyt 3 3 3 4 4 4
11® Zdolność wypełniania 3 3 4 4 5 5
12. Higroskopijność 4 4 3 3 2 2
13. Izolacyjność

cieplna 3 3 4 4 5 5
14. Razem: 35 36 37 _______ 40

■̂i 41 42



Przedstawione porównanie w oparciu o dwa składniki su
rowcowe tj. Anilanę i Argonę, wykazuje dodatni wpływ 
udziału Anilany na przewidywane własności tkaniny® Wy
raża się to między innymi w zróżnicowaniu sumarycznej 
ilości punktów® Sumaryczne wartości pUnktów, wynikają
ce z podstawienia odpowiednich poziomów własności włó
kien, przeliczanych w korelacji z udziałami procento
wymi poszczególnych rodzajów włókien, mogą być jednakże 
tylko punktem wyjścia do opracowania prawidłowych wiel
kości teoretycznych, niezbędnych dla ustalenia optymal
nej struktury surowcowej tkanin® Należy uwzględnić tu 
jeszcze stopień ważności wybranej cechy użytkowej, w 
zależności od użytkowego przeznaczenia tkaniny. W tym 
zakresie będą istotne różnice między takimi np. tkani
nami jak płaszczowe damskie, ubraniowe męskie czy też 
sukienkowe lub inne tkaniny. To zróżnicowanie stopnia 
ważności danej cechy wynika z różnych warunków użytko
wania określonych tkanin, jak też zróżnicowanych funk
cji - jakie tkaniny te mają spełniać w użytkowaniu.
Dążąc zatem do liczbowego oraz merytorycznego wyraża
nia tych różnic autor przyjął następujące założenia:
1 . zróżnicowanie stopnia ważności cechy użytkowej tka

niny można wyrazić w trzech przedziałach tj.:
- stopień ważności "a" - wyrażający bardzo ważne

własności użytkowe, warun
kujące funkcjonalność i 
trwałość użytkową tkaniny,

- stopień ważności "b" - wyraża.iacy wa^ne własności
użytkowe nie wpływające w 
sposób zasadniczy na funk
cjonalność i trwałość użyt
kową,

- stopień ważności "c" - wyrażający własności o ma
łym znaczeniu dla użytkow
nika lecz stosowane jako 
parametr techniczny.



2® zróżnicowanie liczbowe założono według następujących 
proporcji kierując się ważnością danej cechy w sto- 
sunku do przeznaczenia użytkowego:

a ** 2 b » 4 o

o ile możnaby dyskutować czy przyjęte proporcje licz
bowe są prawidłowe, to wydaje się, że można przyjąć 
twierdzenie, iż:

a b y ©

w sensie ważności określonejoechy /parametru/.

W ustaleniu na drodze empirycznej proporcji licz
bowych dotyczących ważności poszczególnych stopni, opar
to się przede wszystkim na porównaniu wpływu wybranych 
cech użytkowych na trwałość użytkowania w praktyce.
W oparciu o powyższe założenia opracowano i przedstawio
no w tablicy 25 próbę sklasyfikowania stopni ważności 
cech użytkowych dla podstawowych grup asortymentowych 
tkanin wełnianych® W proponowanej klasyfikacji stopni 
Ważności uwzględniono te wszystkie czynniki, towarzyszą
ce poszczególnym cechom użytkowym, które determinują 
trwałość i przydatność użytkową omawianych grup tkanin®



Stopnie ważności wskaźników użytkowych 
wg asortymentu tkanin /wg opracowania 
autora/

Przeznaczenie użytkowe
L.
P.

ubra
nio
we
kost
ium.

su
kien
kowe

płasz
czowe
dam
skie

płasz
czowe
męs
kie

ko
ce
ple
dy

sza
le
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liź-
■nia-
ne

1 2 3 4 3 6 1 ' '8
1 . Odporność na 

rozerwanie a a a a c c b

2. Odporność na 
ścieranie a a a a b b c

3. Odporność na 
ładunki elek
trostatyczne

c c c c c c c

4. Trwałość 
kształtów 
przy 65% 
wilgotn. 
względnej

a a b b c c b

5. Odporność na 
wykurczenie a b b a c c a

6. Odporność na 
mięcie a a b b c b a

7. Puszystość c c a b a a c
8 .r Chwyt b b b b a a b

9. Zdolność
wypełniania c c b b a a b

1 0 . Higroskopij-
ność b b b b b b a

1 1 . Izolacyjność
cieplna b b a a a a b

Uwaga: stopień ważności - a - dotyczy bardzo ważnych w ł a s n o ś c i

stopień ważności - b - dotyczy ważnych własności
stopień ważności - c - dotyczy własności o małym zna

czeniu dla użytkownika tkaniny*



Proporcja stopnia: jeden punkt oceny w stopniu "a"
= 2 punktom w stopniu "b" lub 
czterem punktom oceny w stopniu "c". 

Dysponując poprzednio już przygotowanymi metodami t. żn. 
ustaleniem wartości punktowej podstawowej, wartości 
punktowej dla założonych asortymentów w określonych 
układach surowcowych, oraz stopniami ważności poszcze
gólnych cech użytkowych - można przystąpić do przeli
czenia ilości punktów dla założonych wariantów surow
cowych przy uwzględnieniu stopnia ważności /tablica 
25/. Otrzymane w wyniku tego przeliczenia prezentują • 
już teoretyczne, skwantyfikowane wartości użytkowe 
tkanin, oczywiście według założonych wariantów surow
cowych. Z tych wielkości można wnioskować o przydat
ności tkanin zarówno w jednej, wybranej grupie, jak 
również przeprowadzać porównanie między różnymi gru
pami i dla różnorodnych układów surowcowych. Anali
zując zatem otrzymane wyniki w postaci sumarycznych 
wielkości punktów, można stwierdzić co następuje:
1 0 najwyższe wartości otrzymuje się przy maksymalnym 

układzie wełny, przy czym obecność 20% Anilany nie 
wpływa na obniżenie wartości użytkowej tkaniny w 
porównaniu do czystej wełny;

2. przekroczenie udziału Anilany powyżej 50% w połą
czeniu z wełną powoduje wyraźne zbliżenie suma
rycznej w&rtośoi punktów do wielkoioi otrzymanyoh 
przy stosowaniu mieszanek eurowoowyoh Anilana - 
Argona;

3. U grupie mieszanek surowcowych Anilana - Argona 
udział Argony powyżej 50% powoduje wyraźne obni
żenie wartości użytkowej tkaniny.

Zależności te przedstawiono także na rys. 35.
Jeżeli zatem będziemy porównywać wskaźnik ge

neralny wg sumy punktów dla tych dwóch rodzajów tka
nin, wyłania się w przejrzysty sposób przewaga jed
nej grupy układów surowcowych, tj. Wełna - Anilana.



Poziom wskaźników użytkowych przy uwzględnieniu stopnia 
ważności dla tkanin płaszczowych damskich /w oparciu o 
dane z tablic 23, 24, 25 i 26/

L.p. ' S i  a s n o ś ć 
/cecha/

Stopień
ważności

Poziom własności po przeliczeniu
Wełna - Ani lana w % Argona - Anilsna w %

100/0 80/20 60/40 40/60 20/80 0/100 100/0 80/20 60/40 40/60 20/80 G/100
1 . Odporność na rozerwanie a 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 .
2. Odporność na ścieranie a 16 16 16 12 12 12 12 1 2 12 1 2 1 2 1 2

3. Odporność ns ładunki 
elektrostatyczne c 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 3 3

4. Trwałość kształtów 
przy 65% wilgotności 
względnej

b 8 8 8 10 1 0 1 0 6 6 8 8 10 10

5. Odporność na wykurczenie b 4 6 6 8 8 10 4 6 6 8 8 1 0

6. Odporność na mięcie b 1 0 10 10 8 8 8 6 6. 6 8 8 8

7. Puszystość a 20 20 16 16 12 12 12 12 12 1 2 1 2 1 2

8 . Chwyt b 10 10 10 8 8 8 6 6 6 8 8 8

9. Zdolność wypełniania b 8 8 8 10 10 10 6 6 8 8 1 0 10

1 0 . Higroskopijność b 10 8 8 6 6 4 8 8 6 6 4 4
1 1 . Izolacyjność cieplna a 20 20 20 20 20 20 12 12 1 6 16 20 20

R a z e m : 122 1 2 2 118 113 109 109 89 91 96 102 107 109
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Z przeprowadzonych przez autora badań wynika, że można 
wyselekcjonować pewne grupy układów surowcowych, które 
wykazują zadowalający poziom wartości użytkowych i któ
re ewentualnie winny być stosowane w praktyce, oczywiś
cie przy równoczesnym skonfrontowaniu ich z tymi czyn
nikami, które kształtują efektywność ekonomiczną pro
dukcji tych tkanin. W sferze analizy kształtowania się 
poszczególnych cech użytkowych tkanin, rozpatrywanych 
na płaszczyźnie obliczeń teoretycznych, poza sumarycz
nymi wartościami dla poszczególnych wariantów surowco
wych, bardzo ważnym jest także przeprowadzenie anali
zy porównawczej kształtowania się poszczególnych cech 
użytkowych, przede wszystkim tych, które zaliczone zos
tały do grupy głównych własności użytkowych. Przy tej 
metodzie opartej na podstawie rozumowania a zmierzają
cej do teoretycznego ustalenia optymalnych struktur su
rowcowych tkanin, sprawą najważniejszą jest konfronta
cja tych założeń z rzeczywiście osiąganymi wynikami.
W tym celu wykonano tkaniny o założonych wariantach su
rowcowych w zakresie zestawów Wełna - Anilana.
Mając na uwadze przede wszystkim potrzebę porównania 
ewentualnej zbieżności między założeniami teoretyczny
mi a wynikami praktycznymi - wykonano tkaninę lekką, 
z przędz zgrzebnych o Nm 16/2 przy ciężarze 1 mb 280 G 
w splocie płótna. Kierowano się przy tym potrzebą prze
prowadzenia dokładnej analizy wybranych cech użytkowych 
tkaniny, możliwie w pełni eliminując wszystkie te czyn
niki, które mogłyby zaciemnić ocenę wyników analizy w 
zakresie zbieżności cech użytkowych. Wyniki pomiarów 
przedstawiono w tablicach 28-31 oraz na rys. 36-39 
opierając się na czterech wybranych cechach użytkowych 
tkanin.



Zestawienie teoretycznych i rzeczywistych 
odporności tkanin na kurczliwość

Skład surowcowy
Teoretyczny 
poziom wskaź Wyniki pomiarów w %
nika w punk
tach /wg Tab
licy 27/

osnowa wątek średnia
tkaniny

1 0 0% wełny 4 3 , 1 2 4,18 3,65
80% wełny 
20% Anilany 6 3 , 0 6 3,18 3 , 1 2

60% wełny 
40% Anilany 6 2,65 2,83 2,74

40% wełny 
60% Anilany 8 2,41 2,71 2,56

20% wełny 
80% Anilany 8 2 , 2 0 2,24 2 , 2 2

100% Anilany 1 0 ‘ 1,43 1,83 1,63

Tablica 29

Zestawienie teoretycznych i rzeczywistych 
odporności tkanin na ścieranie

Skład surowcowy
Teoretyczny 
poziom wskaź
nika w punk
tach /wg Tab
licy 27/

Wyniki pomiarów 
w tys. cykli
osnowa wątek średnia

tkaniny
1 0 0% wełny 1 6 3.940 4.176 4.058
80% wełny 
20% Anilany 16 3.726 3.920 3.823

1
60% wełny 
40% Anilany 1 6 3.084 3.390 3.237

40% wełny 
60% Anilany 1 2 2 . 3 8 0 2 . 3 2 1 2.350

20% wełny 
80% An.ilany 1 2 1.472 1.610 1.541

100% Anilany 1 2 1 . 1 0 6 1 . 2 5 8 1.182



Zestawienie teoretycznych i rzeczywistych odporności tkanin na mięcie

Skład
surowcowy

Teoretyczny 
poziom wskaź
nika w punk
tach /wg Tab
licy 27/

Wyniki pomiarów w %

osnowa wątek średnia
tkaniny

100% wełny 10 86,4 88,0 87,2
80% wełny 
20% Anilany 10 84,1 81,9 83,0
60% wełny 
40% Anilany 10 77,0 77,4 77,2
40% wełny 
60% Anilany 8 72,3 76,5 74,4
20% wełny 
80% Anilany 8 70,1 74,3 72,2
100% Anilany 8 72,3 69,7 71,0

Tablica 31

Zestawienie teoretycznych i rzeczywistych 
higroskopijności tkanin

Skład surowcowy Teoretyczny poziom 
wskaźnika w punk
tach /wg Tablicy 27/

Wyniki 
pomiarów w %

100% wełny 10 22
80% wełny 
20% Anilany 8 20
60% wełny 
40% Anilany 8 17
40% wełny 
60% Anilany 6 14,1
20% wełny 
80% Anilany 6 10

100% Anilany 4 6,3
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Porównanie to wskazuje n a  duży stopień zbieżności, na 
faktyczne pokrywanie się poziomu cech użytkowych ~ u s t a 
lanych teoretycznie - z ich poziomem ocenianym na pod
stawie wyników badań laboratoryjnych.

Rozpatrując szczegółowo kształtowanie się anali<= 
zowanych zbieżności, mo ż n a  postawić wniosek, że w wyni- 
kach praktycznych obserwuje się większy stopień zróż°> 
nicowania, niż występujący w obliczeniach teoretycznych. 
Uwzględniając jednak ten fakt, że może tutaj występować 
częściowy wpływ innych czynników, jak np.s doraźny stan 
jakościowy włókien, autor założył, że z tej sfery ni® 
będą formułowane dalsze wnioski, poza stwierdzeniem 
ogólnym zasadniczego potwierdzenia obliczeń teoretycz- 
n y c h  wynikami praktycznymi. /Rys. 36“ 3 9 / .

Wyniki te potwierdzają trafność przyjętych zało
żeń teoretycznych, w zakresie wpływu właściwości włókien 
na charakter i poziom cech użytkowych tkaniny. M o ż n a  za
tem przyjąć, że posługując się przedstawioną metodą moż- 
n a  ustalić, n a  podstawie obliczeń teoretycznych, optymal~ 
ne układy surowcowe dla typowych tkanin odzieżowych*
W ustaleniach tych koniecznym jest określenie szczegółom 
wego przeznaczenia użytkowego, celem ustalenia ważności 
cech użytkowych. Metodę przedstawioną i potwierdzoną wy-= 
nikami stosować m o ż n a  nie tylko do tkanin o składzie su~ 
rowce we ł n a  - Anilana®



VIII. EKONOMICZNE ASPEKTY STOSOWANIA ANILANY W MIE
SZANKACH Z WEŁN£

Wprowadzenie nowego składnika surowcowego przy 
wytwarzaniu tkanin powoduje nie tylko konsekwencje na
tury technologicznej i użytkowej, ale także ma swój 
zasadniczy wyraz w sferze ekonomicznej. Wpływ ten, 
tzn. na sferę ekonomiczną wprowadzanego substytutu 
jest złożony z różnorodnych elementów, kształtujących 
końcowy efekt działania. Do tych czynników, które 
kształtują ostatecznie efektywność ekonomiczną wpro
wadzonego substytutu surowcowego należą przede wszyst
kim:
1. różnice cen surowca podstawowego i substytutu su

rowcowego,
2. zmiany kosztu przerobu w procesie produkcyjnym, 

wynikające ze zmian procesu technologicznego, ze 
stosowania dodatkowych operacji technologicznych 
oraz dodatkowych środków pomocniczych,

3. zmiany kosztu konfekcjonowania, wynikające z pot
rzeby stosowania dodatkowych operacji lub dodat*- 
ków,

4. zmiany w zakresie trwałości użytkowej, powodują
ce skrócenie lub przedłużenie okresu użytkowania.

Odpowiednia reasumpcja i analiza przytoczonych czyn
ników może pozwolić na ostateczną ocenę efektywności 
ekonomicznej przeprowadzonego przedsięwzięcia, mają
cego na celu zastąpienie jednego składnika surowco
wego innym /102, 106/. Problematyka obliczania efek
tywności ekonomicznej wprowadzania substytutów jest 
przedmiotem wielu badań i prac analitycznych. Wynika 
to z oczywistych powodów, jakimi są liczne przedsię
wzięcia w zakresie wprowadzania szeregu nowych włó
kien chemicznych w miejscu dotychczas stosowanych 
włókien naturalnych. W tej sytuacji pewną trudność 
stanowiło dla autora wybranie najbardziej uzasadnio



nej i przekonywującej metody, uwzględniającej zarówno 
podstawowe elementy racjonalnej gospodarki surowcowej 
jak i specyfikę przemysłu włókienniczego i produktu 
przemysłu wełniarskiego® Tym niemniej* dokonują© pew- 
nej selekcji ważniejszych opracowań w tym zakresie, 
należy przede wszystkim przytoczyć te z nich, które 
dotyczą najbardziej zbliżonych zagadnień i metod sta
nowiących przedmiot niniejszej rozprawy® Jednym z ta- 
kich przykładów jest metoda prezentowana przez Brgni° 
sława Pilarskiego /50/, który określa, że roczny 
efekt stosowania substytutu oblicza się iloczynem 
efektu jednostkowego oraz liczby jednostek kalkula
cyjnych, stosując w tym celu następujący wzór /50/s

h

\ b  - p" • 2 Z  -  V 7 * °k
K » 1

gdzie:
Emb - roczny efekt ekonomiczny, typowy dla

zmian zużycia materiałów bezpośrednich 
/w zł®/,

pH - liczba jednostek kalkulacyjnych /wyrobów/ 
w okresie obliczeniowym, 

n - liczba /rodzaje/ zużywanych materiałów 
bezpośrednich, 

k - 1,2 .... n - indeksy kolejnych rodzajów 
materiałów bezpośrednich 

m" ~ ilość zużywanych materiałów bezpośred- 
nich na jednostkę wyrobu w okresie po
równawczym /kg/jedn®/, 

m” - jak wyżej w okresie obliczeniowym /kg/jedn»/ 
c - cena jednostkowa materiału /zł®/kg/®

Założenia, będące podstawą do sprecyzowania przytocz©- 
nego wzoru są oczywiście słuszne, jednakże obejmują 
zbyt ogólnie zagadnienie aby można było j© bezpośred
nio zastosować do niniejszej pracy uwzględniając fakt,



że sprawą zasadniczą jest przede wszystkim ustalenie 
efektywności ekonomicznej jednostki kalkulacyjnej wy
robów porównywanych, natomiast podsumowanie efektów 
w oparciu o jednostkę kalkulacyjną wyrobu jest spra
wą wtórną, a ponadto zależną od aktualnych planów 
produkcji, zatem podlegającą wahaniom, zależnie od 
rzeczywistego zapotrzebowania rynku krajowego i za
granicznego. Znacznie bliższe elementy występują w 
pracach Józefa Woysznisa /51/» który generalnie za
kłada, że efektywność wprowadzenia substytutów do 
produkcji wyrobów włókienniczych oparta jest na ra
chunku porównawczym i składa się z trojakiego rodza
ju efektów cząstkowych, występujących:

a/ w sferze produkcji,
b/ w sferze przerobu na wyrób finalny,
c/ u użytkownika,

W opracowaniu swoim J. Woysznis przyjmuje jedno
cześnie dalsze założenia, wyrażone następująco:
- jeśli nie występuje zmiana technologii przerobu

- należy za podstawę przyjąć jednostkowy koszt 
finalny,

- należy zróżnicować zasady obliczania efektywnoś
ci wprowadzania substytutów surowców włókienni
czych w zależności od porównania cen włókien.

W wyniku powyższego J. Woysznis przyjmuje, że ob
liczanie efektów stosowania tańszych włókien w 
miejsce droższych przy zachowaniu wartości użytko
wej wyrobu na dotychczasowym poziomie obliczać na
leży wg następującego wzoru /51/:

Er - /Kfl0 + Kp0/ - /Kg1 + Kp1/ - Pr

gdzie:
Er - roczna oszczędność w złotych,



K O  - koszt zużycia włókien tradycyjnych naE>
jednostkę wyrobu finalnego wg obowią-

t

żujących norm zużycia materiałowego,
KpO - koszt przerobu jednostki wyrobu final

nego z włókien tradycyjnych,
K 1 - koszt zużycia włókien nowych /stosowanych/D

całkowicie lub częściowo w mieszankach/ 
na jednostkę wyrobu wg obowiązujących 
norm zużycia materiałowego i ich cen 
zbytu,

Kp1 - koszt przerobu wyrobu finalnego z nowych 
włókien,

Pr - roczna produkcja wyrobu finalnego w 
określonych jednostkach naturalnych.

Jednocześnie J« Woysznis precyzuje zasadę, że przy 
surowcach droższych i lepszych własnościach wyrobów 
warunkiem efektów ekonomicznych jest otrzymanie wyż
szej ceny.

Z przytoczonymi założeniami w zasadzie można 
się zgodzić, jednakże należy uwzględnić, że o ile 
przy droższych surowcach i lepszych własnościach użyt
kowych wyrobu jedyną możliwością obliczania efektów 
ekonomicznych będzie otrzymanie wyższej ceny, to oczy
wiście jest to bezwzględnie słuszne, w stosunku do 
efektów ekonomicznych, osiąganych przez przemysł pro
dukujący.

Jednakże w rachunku tym nie uwzględnia się dru
giej sfery ekonomicznych skutków przedsięwzięcia - 
mianowicie związanej z podwyższeniem trwałości użytko
wej wyrobu, z tego też powodu przytoczony wyżej wzór 
obliczania efektywności ekonomicznej nie może znaleźć 
pełnego zastosowania w opracowywanym temacie, ponie
waż Anilana - w zależności od zastosowania wyrobu 
oraz od udziału procentowego - wpływa w określonym 
zakresie na poprawę pewnych cech użytkowych*

Rozpatrując różne punkty widzenia, oraz wyni
kające z nich zasady obliczania efektywności ekono-



micznej, należy przytoczyć jeszcze poglądy sprecyzowane 
w opracowaniach Juliana Targaszewskiego /52/, który wy
chodzi z założenia, że jeśli nie wzrasta wartość użyt
kowa wyrobów, a ceny substytutów są wyższe - to nie na
leży stosować włókien chemicznych.Założenie to jest 
oczywiście słuszne, jeśli rozpatrujemy je z pozycji wy
łącznie rachunków ekonomicznych produkcji, nie uwzględ
niających innych czynników wynikających z całokształtu 
polityki i szeroko ujmowanych interesów gospodarki na
rodowej. W opracowaniach swych J. Targaszewski potwier
dza ponadto prawidłowość metodyki obliczania efektów 
ekonomicznych wprowadzania substytutów surowcowych wg 
opracowań Teodora Kotwickiego /48/, które- co należy pod 
kreślić «=» oparte są na przykładach zaczerpniętych 
bezpośrednio z przemysłu włókienniczego, dzięki czemu 
w ich wyniku uwzględniono tu szereg istotnych elemen
tów, specyficznych dla tego przemysłu oraz dla wytwa
rzanych w nim wyrobów, co ma duże znaczenie dla przej
rzystego sprecyzowania tych wszystkich czynników, któ
re zdaniem autora wpływają na efektywność ekonomiczną 
produkcji.

T. Kotwicki uważa, że wysokość nakładów, pono
szonych przez gospodarkę narodawą na zaspokojenie pot
rzeb użytkownika, wyrażanych jednostką czasu obliczać 
należy według następującego wzoru /48/:

Ku -
+ Kk

TU

gdzie:
- koszt użytkowania,

K - koszt jednostkowy wyrobu, w całym okresie w
jego użytkowania,

Tu - okres użytkowania.



Wydaje się, że wysokość nakładów ponoszonych na zaspo= 
kojenie potrzeb użytkownika stanowi bardzo istotny ele
ment dla ustalenia efektów ekonomicznych, zwłaszcza je
żeli jeszcze uwzględni się w tej części rachunku tzn. 
cenę użytkowania, obliczaną wg wzoru /48/:

c ca + Ckic
u

Tu

gdzie:
Cu - cena użytkowania,

- cena detaliczna badanego wyrobu*
Ckk - cena koniecznych zabiegów konserwacyjnych.

Zdaniem autora w koncepcji obliczania efektywności eko
nomicznej przedstawionej przez T. Kotwickiego uwzględ
nione są te istotne czynniki, związane właśnie ze sferą 
wartości i trwałości użytkowej, których było brak w 
rozważaniach innych autorów, co powodowało ich nieprzy
datność do analizy przeprowadzanej w niniejszej pracy. 
Dlatego też, uwzględniając specyfikę podjętego opraco
wania oraz warunki towarzyszące produkcji i użytkowa
niu wyrobów z mieszanek typu Wełna - Anilana autor przy
jął jako koncepcję przewodnią założenia prezentowane w 
pracach T. Kotwickiego i dostosował je do ustalenia 
efektów ekonomicznych wynikających z charakteru jego 
niniejszej rozprawy doktorskiej. Dostosowania te zna
lazły swój wyraz w pewnym roboczym uproszczeniu, ze 
względu na fakt, że najistotniejszym zagadnieniem jest 
tu sprecyzowanie rzeczywistej przydatności użytkowej 
tkanin wełnianych z Anilaną, czemu poświęcona jest za
sadnicza część tej właśnie pracy.

Analiza opłacalności ekonomicznej stosowania 
Anilany przeprowadzona zostanie w oparciu o następu
jące kryteria:



1. porównanie cen surowców stosowanych w mieszankach 
tj.: Wełny, Anilany i Argony,

2. porównanie kosztów przerobu tych surowców w proce
sie produkcyjnym, oraz

3. porównanie podstawowych własności użytkowych tka
nin otrzymanych z tych surowców, w oparciu o wy
niki przeprowadzonych własnych badań laboratoryj
nych.

Jako podstawę i punkt wyjścia podjętej anali
zy ekonomicznej przyjął autor założenia podane w omó
wionej wyżej pracy T. Kotwiclciego /48/, uwzględnia
jąc obok specyfiki produkcji i przeznaczenia użytko
wego tkanin wełnianych, oraz z mieszanek wełny z Ani- 
laną i Argoną, również materiały wynikające z badań- 
własnych przedstawionych w niniejszej pracy. Dotyczy 
to zwłaszcza wniosków wynikających^z^^^alizy towa
roznawczej, przeprowadzonej nie tylkoVkryteriów ale 
i skutków stosowania Anilany w tkaninach tego typu, 
produkowanych w naszym kraju.

Porównanie cen surowców włókienniczych

W przemyśle wełniarskim struktura kosztów 
produkcji jest od lat tak ukształtowana, że koszty 
surowca stanowią przeciętnie 60-80% ogólnych kosz
tów wytwarzania.

Stan ten sygnalizuje jak poważną rolę w kosz
tach wytwarzania odgrywają surowce włókiennicze, 
orientując równocześnie o tym jak ważną pozycję w 
analizie efektywności ekonomicznej odgrywają kosz
ty jednostkowe poszczególnych typów surowców.
Z tego też względu jednym z głównych kierunków pod
jętej analizy ekonomicznej będzie ustalenie opła
calności stosowania w mieszankach włókienniczych 
poszczególnych rodzajów surowców - poprzez porów
nanie ich cen jednostkowych, oczywiście z równo
czesną konfrontacją wartości technologicznej i użyt-



kowej tych surowców.
Jak wynika z badań przedstawionych w poprzednich 

rozdziałach Anilana może być traktowana jako surowiec 
zastępujący wełnę, a to z następujących względów:

- daje wełnianopodobny, puszysty charakter wyro
bów,

- jest surowcem lekkim o dużej oiepłochronności 
przewyższającej w tym zakresie nawet wełnę,

- własności fizyczne Anilany kształtują się na 
poziomie wyższym aniżeli włókna wełny, zwłasz
cza w zakresie podstawowych wskaźników istot
nych zarówno dla celów technologicznych, jak
i użytkowych.

Nie zakłada się natomiast stosowania Anilany w miejsce 
następujących surowców i z niżej podanych przyczyn*

- argony - z uwagi na nieporównywalnie wyższe 
własności Anilany, a także znacznie wyższej ce
ny jednostkowej surowca,

- elany - z uwagi na niższe własności fizyczne
, Anilany i mniejszą jej odporność w czasie użyt
kowania,

- polany - z uwagi na niższe własności fizyczne 
Anilany oraz na fakt, że polana jest włóknem 
stosowanym przede wszystkim dla wzmocnienia 
przędzy i tkaniny, za wyjątkiem tych przypad
ków gdzie stosujemy polanę profilowaną jako 
włókno ozdobne.

Zakładając zatem, że Anilana będzie stosowana wyłącznie 
jako substytut wełny ograniczamy e:'!; wyłącznie do porów
nania jej ceny jednostkowej z ceną jedi-ostkową wełny. Ce
ny jednostkowe obu tych surowców przedstawiają się nastę
pująco*

ci- średnia cena jednostkowa wełny 60 126,- zł.
- średnia cena jednostkowa Anilany 62,- zł.

różnica:



Jak widzimy ta znaczna różnica między dwukrotnie * y ź a z ą  
ceną wełny w stosunku do ceny Anilany stanowi oszczędność, 
jaką winno się osiągać na 1 kg zużywanego surowca anilano- 
wego zamiast wełny, cc pozwalałoby otrzymać do ca 50% ob
niżki kosztów własnych osiąganych w wyniku zmiany stosowa
nia obu tych surowców. Dla powyższego porównania przyjęto 
średnią cenę wełen grubszych, używanych w dużym stopniu 
zwłaszcza do tkanin płaszczowych, zgrzebnych. Do podanej 
wielkości przewidywanych oszczędności należy wprowadzić 
jeszcze następujące korekty, wynikające z właściwości fi
zycznych włókien oraz warunków praktycznych ich stosowa
nia!
1/ z uwagi na niższy ciężar właściwy Anilany, wynoszący 

przeciętnie 1,19 G/cm3 wobec 1,32 G/cm oiężaru właś
ciwego wełny, można założyć, że pożądany efekt użytko
wy i zewnętrzny tkaniny osiągnie się dodatkowo przez 
zm niejszenie ciężaru surowca na jednostkę tkaniny, w 
granicach co najmniej 10%, co sprawia, za każdy
1 kg wełny można wprowadzić 0,9 kg Anilany i właśnie 
przez to obniżyć koszt wsadu surowca na jednostkę tka
niny przez zastąpienie Anilaną 1 kg wełny, zgodnie z 
wynikami następującego rozliczenia:
- koszt 1 kg wełny 126,- zł.
- koszt 0,9 kg Anilany 55,80 zł.

różnicai 70,20 zł.

2/ ponieważ w skład surowcowy tkanin zgrzebnych, nawet
0 zawartości 100% włókien wełnianych, wchodzi prze
ciętnie ca 35% włókien wtórnych lub ponownych, a śred
nia ich cena wynosi ca 50,— zł. za 1 kg, to należy 
przez odpowiednią obniżkę skorygować koszt surowca zas 
tępowanego /czyli wełny/ zużywanego do wytwarzania
1 mb tkaniny. Po uwzględnieniu tej obniżki otrzymamy 
rzeczywistą wartość zastępowanych surowców wełnianych:

1 2 6  *  u  +  * - 2 5  " , . 2 ł ^ a "  9 9 , 4 0  z ł #
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W wyniku przeprowadzonej korekty rzeczywista różnica kosz
tu jednostkowego surowoa wynosić będzie*

99,40 zł.
55,80 zł,

różnica* 43,60 zł,
co stanowi maksymalną obniżkę kosztu surowca o 43,86%, 
Przyjmując zatem założone i sprawdzone warianty surowców 
dla zestawów wełna - Anilana otrzymamy następujące zróż
nicowanie ceny jednostkowej 1 kg mieszanki surowcowej oraz 
masy surowcowej będącej odpowiednikiem 1 kg.

Tablica 32

Porównywanie wpływa obniżki kosztów wsadu surowcowego na koszt 1 mb tkaniny w konfrontacji z poziomem generalnego wskaźnika jakości

r
r Wyszczególnienie "Jed

nostkamiary

■ ...\ "" . .. — ....  ..... .Zróżnicowanie do tkaniny 
o zawartośol 100% wełny

1 Zawartość wełny Zawartość Anilany %%
100
0

80
20

60
40

. 40 ‘ 
60

.20
80

0
100

2 Koszt 1 kg surowca bez uwzględnienia niższego cię
żaru właściwego Anilany

- wełna zł. 99,40 79.52 59.64 19.88 0
- anilana zł* 0 12.40 24.80 37 * 20 49.60 62.00
- razem zł. 99.40 91.92 84.44 76,96 69.48 62,00

3 Poziom kosztów 
1 kg surowca bez 
uwzględnienie niższego ciężaru właściwego Anilany /1 kg wełny = 100%/

% 100,00 92,47 84,94 77,42 69,88 62,37

4 Koszt masy surowca odpowiadającej 
1 kg mieszanki surowcowej /przy 
uwzględnieniu niższego ciężaru właściwego Ani-
lan*/- wełna zł.

•
79.52 59.64 39.76 19.88 0

- Anilana _  zł._ 0 11,16 22.32 33.48 44.64 55.80
- razem zł. ??i4° 20,68 P1,?6 V t  24 64.52 .,?5.eo



0 Poziom kosztów masy Burowca odpo
wiadającej 1 kg mieszanki surowcowej /przy uwzględ
nieniu niższego ciężaru właściwe
go Anilany/

% 100,00 91,23 82,45 73,68 64,91 56,14

6 Jednostkowy koszt 
własny produkcji 1 mb tkaniny przy ciężarze 650 G mb 
i 8% strat i odpadków a/ sur. zł. V  X B L 63*66 J f L Z L ‘a  a l 32,' I
b/ inne mat. zł. 16.32 16.32 16.32 16.32 16.3?
c/ robocizna zł. 36,26 36,08 3!>-09 [25J..L
d/ koszty stałe żł. 29.15 29»02 28.90 ...28Ar l 28.65
e/ razem zł. .152*51 145.08 ^0*64. [ 1 1 2 x 2 1 1 2 5, :/.!j 1 1 9 , 3 5

7 Poziom jednostkowego kosztu włas
nego /wg poz. 6e/

% 100,00 95,89 91,50 87,26 83,02 78,71

8 Zysk w wys. % zł. 7,67 7,25 6*93 6,60 6,29 5,91
9 Cena fabryczna 

1 mb zł* 159,08 152,55 145,57 138,81 132,07 125,32
10 Generalny wskaź

nik jakości
pkt 122 122 118 113 109 109

11 Poziom generalne
go wskaźnika jakości % 100,00 100,00 96,72 92,62 89,34 89, V

______ Ą
12 Poziom wartości użytkowej wyrażony wg ceny zbytu 

obniżanej wg poziomu generalnego wskaźnika ja
kości

zł. 350,00 350,00 338,52 324,17 312,69 312,6'

13 Stosunek poziomu wskaźnika gene
ralnego w % do poziomu kosztu własnego wyrażo
nego w % /11»7/

- 1,000 1,043
1

1,057 1,061 1,076 1,13

14 Poziom akumulacji przy uwzględnianiu poziomu ceny zbytu wg obniżonej wartości użytkowej

zł. 196,49 204,92 199,88 191,96 186,91 193,3



Zestawiając powyższą tablicę oparto się na określonej me
todyce rozumowania i obliozania poszczególnych danych, a 
mianowicie*
- koszty .jednego kg surowca bez uwzględnienia niższego 
ciężaru właściwego Anilany obliczano wg wariantów ukła
dów surowcowych
t. zn. przy założonym różnicowaniu wzajemnych proporcji 
wełny i Anilany. Wartości te przedstawiono jako dane 
ilustrujące różnice w poziomie kosztu 1 kg mieszanki su
rowcowej, o ile nie stosuje się korekty konstrukcji tka
niny ze względu na niższy ciężar właściwy Anilany. Po
równanie to wprowadzono do tabeli 32 w jednostkach masy 
i procentach, ponieważ w praktyce przemysłowej - 
niestety - nie wykorzystuje się jeszcze tej możliwości 
zmniejszenia wsadu surowcowego, jaka wynika właśnie 
z niższego ciężaru właściwego Anilany. Obiektywnie 
oceniając rzeczywisty stan w tym zakresie, trzeba 
przyznać, że przy zróżnicowanym asortymencie przędz, 
ich struktury surowcowej oraz dużej różnorodności od
mian asortymentowych tkanin, przeprowadzanie każdorazo
wo korekt struktury tkanin - proporcjonalnie do zawar
tości Anilany - jest sprawą bardzo kłopotliwą, a czasa
mi nawet prawie niemożliwą do wykonania, z uwagi na przy
jęty przedział tolerancji. Jeżeli na przykład udział Ani
lany wynosić będzie 10%, to możliwość obniżenia ciężaru 
jednostkowego przedstawiać się będzie następująco*

przy 100% Anilany - 10% 
to przy 10% Anilany - 1%

Ponieważ przedział tolerancji masy jednostkowej dla tka
nin wynosi ± 4%, zatem wielkość możliwej korekty mieścić 
się będzie w przedziale tolerancji.
Oczywiście, giożliwośoi wykorzystywania korekty tego czyn
nika są zupełnie oczywiste przy wzroście udziału Anilany 
w tkaninie oraz przy zwiększaniu wielkości serii produk
cyjny oh tkanin.
W tym drugim przypadku istnieje pełna opłacalność przepra
cowania warunków technologicznych tkanin, popartych wyma



ganymi próbami /próbnymi sztukami/,
- koszt masy surowca odpowiadającej 1 kg mieszanki Burow- 

cowe.1 przy uwzględnieniu niższego ciężaru właściwego 
Anilany jest właściwą podstawą do rozpatrywania skutków 
ekonomicznych stosowania Anilany ponieważ wynikająca 
stąd możliwość korygowania struktury tkaniny jest celo
wa i konieczna ze względów ekonomicznych, jak też uza
sadniona względami estetyczno-użytkowymi tkaniny. War
tość ta przedstawiona także w układzie prooentowym, ilu
struje poziom kosztów surowca,

- jednostkowy koszt własny produkcji 1 mb tkaniny obliczo- 
no w oparciu o średni ciężar 1 mb tkaniny płaszczowej 
damskiej, który wynosi 650 G. Jednocześnie, obliczająo 
wsad surowcowy, potrzebny do wykonania 1 mb tkaniny, 
uwzględniono konieczną nadwyżkę, wynikającą z procesu 
technologicznego a wyrażającą się w powstawaniu uzasad
nionych technologicznie strat i odpadków w poszczegól
nych fazach procesu produkcyjnego. Wielkość strat i od
padków łącznie przyjęto w wysokości 8%, w oparciu o 
średnie dane branżowe, Należy podkreślić, że największe 
zróżnicowanie w wielkości strat i odpadków występuje 
przede wszystkim z tytułu różnic strukturalnych i wzorni
czych przędzy i tkanin. Dlatego autor uznał za możliwe 
oparcie się na średnich wielkościach tego wskaźnika.
W wyniku powyższego, posługując się obliczeniami*

100% - 650 G 
108% - x

to
x * .!,08 .x .6^0 s 702 G 

100
Według tak obliczonego zapotrzebowania surowca na 1 mb 
tkaniny, obliczono wartość wsadu surowcowego dla poszcze
gólnych wariantów. Z uwagi na bardzo duży spadek wartośoi 
odpadków w stosunku do wartości poozątkowej surowca, wystę
pujące w tym zakresie proporcje spadku wartości między weł
ną i Anilaną, oraz ze względu na wyrównany poziom powstawa



nia odpadków i strat przy przerobie wełny i Anilany war
tości te pominięto w rachunku skutków ekonomicznych kie
rując się ich minimalnym wpływem. Ustalając jednostkowy 
koszt własny produkcji 1 mb uwzględniono podstawowe źród
ła powstawania kosztów.tj. surowiec, inne materiały, ro
bociznę i koszty stałe. W kosztach powstających z tytułu 
stosowania innych materiałów /barwniki, chemikalia, na- 
tłustka, energia itd./, opierająo się na analizie kilku
nastu artykułów podobnych strukturalnie i wzorniczo przy
jęto jednolity ich udział. Wprawdzie są punkty procesu 
produkcyjnego gdzie występują różnice między wełną i Ani- 
laną, jednakże skutki tego kompensują się /np. z uwagi 
na niższy ciężar właściwy zużycie barwnika na 1 mb tkani
ny byłoby niższe, jednakże ze względu na właściwości Ani
lany występują w procesie barwienia wyższe straty barwni
ka, co wyrównuje skutek poprzednio wymienionego ozynnika. 
Przy analizie kosztów robocizny uwzględniono pewne różni
ce, jakie występują w tkalni. Różnice te wynikają stąd, 
że z uwagi na niższy ciężar właściwy, przy tym samym Hm 
przędzy ma ona większą średnicę, co umożliwia zmniejsze
nie gęstości tkanin o średnio 10% przy przędzy zawierają
cej 100% Anilany, Pozwala to zatem na zmniejszenie kosztów 
robocizny w tym wydziale produkcyjnym także o 10%. W ogól
nych kosztach robocizny, wynoszących 36 Ł zł. 26 gr udział 
kosztów tkalni wynosi 9 zł. 20 gr a zatem maksymalna moż
liwość obniżenia kosztów robocizny wynosi 0,92 gr co zos
tało uwzględnione dla poszczególnych wariantów, w zależ
ności od udziału Anilany. Można podejmować także podobne 
zagadnienia w procesie produkcji przędzy. Ponieważ jednak 
zapłata za produkcję oparta jest na ilości wyprodukowanych 
kilogramonumerów /Kg Km/, to skutek jest taki, że w wyni
ku niższego ciężaru właściwego Anilany, przy utrzymaniu 
masy /Kg/ zmniejsza się Hm, a zatem także iloczyny Kg Nm, 
jednakże wydajność liniowa /metry przędzy/ pozostaje bez 
zmian. Wymaga to więc tylko skorygowania norm i cen jed
nostkowych, aby robotnik na przędzalni nie ponosił strat 
w zarobku, co rekompensuje występujące zmiany. W procesach



farbiarskich oraz wykoóczalniczych nie występują istotne 
różnice, przy obserwacji tkanin zbliżonych lub identycz
nych strukturalnie i wzomiczo.
W kosztach stałych uwzględniono także tylko wydział tkal
ni, gdzie występuje wzrost wydajności w metrach tkaniny, 
przy utrzymaniu wydajności w wątkach na niezmienionym po
ziomie, a zatem zmniejsza się obciążenie kosztami amorty
zacji maszyn tkackich o 10%, proporcjonalnie do wzrostu 
wydajności w metrach. W ogólnej wartości kosztów stałych 
2 9 ,15 zł. udział tkalni wynosi 6,30 zł. stąd maksymalnie 
możliwa obniżka tej części kosztów wynosi 0,63 zł. W za
leżności od udziału Anilany, skorygowano koszty#stałe w 
poszozególnych wariantach. Cenę fabryczną obliczono doda
jąc do kosztu własnego 5% zysku.
Uwzględniając obliczone w poprzednich rozdziałach wartoś
ci generalnego wskaźnika jakości, przedstawiono także je
go poziom w układzie procentowym jako podstawę do skorygo
wania poziomu wartości wyrażonej ceną detaliczną. Oparto 
się tutaj na założeniu, że cena zbytu będzie obniżona pro
porcjonalnie do obniżania się wartości użytkowej, wyra
żonej wskaźnikiem generalnym. Jako umowny wskaźnik porów
nawczy autor przyjął stosunek poziomu wskaźnika generalne
go wyrażonego w procentach do poziomu kosztu własnego 1 mb 
wyrażonego także w procentach. Wskaźnik ten wyraża opłacal
ność obniżenia wartości użytkowej do skutków ekonomicznych 
w sferze kosztów produkcji. Jednakże miernik ten nie może 
byó ostatecznym, ponieważ występuje jeszcze*

- interes konsumenta,
- zysk przedsiębiorstwa,
- globalna akumulacja.

Dlatego też w tablicy 32 przedstawiono elementy składowe 
kosztu własnego oraz kształtowanie się udziału akumulaoji.
W sferze analizy kształtowania się zysku, w zasadzie mniej
sze znaczenie ma jego wartość jednostkowa a istotniejszymi 
miernikami są* stopa zysku i.kwota zysku.
Ha poziom tych mierników będą mieć wpływ także możliwości 
zwiększenia ilości produkcji tkanin, zawarte w omawianej 
poprzednio sferze zmniejszenia gęstości tkanin, a stąd moż



liwej do wykonania większej ilości metrów tkanin, przy 
utrzymaniu poziomu wydajności w wątkach. Z analizy powyż
szego zestawienia można przedstawić następujące wnioski 
i stwierdzenia:
1/ najkorzystniejszym i najhardziej optymalnym układem 

surowcowym - po dokonaniu konfrontacji własności użyt
kowych otrzymanych tkanin z kosztem użytych surowców
- według autora jest wariant oparty na składzie mie
szanki 80% wełny i 20% Anilany, ponieważ dając znacz
ną obniżkę kosztów surowca - nie wpływa na obniżeni® 
wskaźnika generalnego jakości tkaniny, czyli jej trwa
łości i przydatności użytkowej, a także daje najwyż
szą akumulację. Jest to zatem granica optymalności w 
konfrontacji skutków ekonomicznych i wartości użytko
wej.

2/ Następne układy surowcowe, poczynając już od zestawie
nia 60% wełny i 40% Anilany są oczywiście znacznie ko
rzystniejsze z punktu widzenia skutków ekonomicznych* 
wyrażonych w obniżce kosztów wsadu surowcowego, docho
dząc do maksymalnych wartości przy wyłączonym stoso
waniu Anilany w miejsce wełny. Jednakże we wszystkioh 
tych wariantach występuje stopniowo obniżanie general
nego wskaźnika jakości oraz ogólnych własności użytko
wych, w odniesieniu do wymagań stawianych tkaninom 
płaszczowym, które są przedmiotem przeprowadzonych ba
dań.
Z tych względów występuje konieczność wybrania układu 
optymalnego, uwzględniając walory estetyczne i użytko
we w sensie fizycznym przy konfrontacji z odpowiednio 
dużym skutkiem efektów ekonomicznych.
Analiza stosunku wskaźnika generalnego do kosztu włas
nego jest tego potwierdzeniem, ponieważ w miarę wzros
tu udziału Anilany, począwszy od wariantu 80% wełny i 
20% Anilany występuje stosunkowo niewielki przyrost 
tego wskaźnika, za wyjątkiem tkanin wykonanych wyłącz
nie z Anilany co jest już odrębnym zagadnieniem.



Dla reasumpcji dodatnich i ujemnych cech poszozególnyoh 
wariantów surowcowych w tablicy 32a zestawiono dodatnie 
i ujemne skutki wprowadzenia Anilany w zakresie podsta
wowych mierników ekonomicznych t j . obniżki kosztów włas
nych oraz akumulaoji.

Tablica 32a

Rachunek różnic skutków ekonomicznych w stosunku
do 1 mb tkaniny

L.
P*

Wyszczególnienie
Zróżnicowanie do tkaniny o ze 
toścl 100% wełny

iwar-

1. Zawartość 
wełny w % 
Zawartość Anilany 
w %

100

0

80

20

60

40

•
40

60

20

80

0

100
2. Obniżka 

kosztów 
własnych 
w zł. 0 + 8,43 +14,87 +21,30 +27,73 +34,26

3. Wzrost akumula
cji w zł. 0 + 8,43 + 3,39 - 4,53 - 9,58 - 3,15

4. Saldo 0 +16,86 +18,26 +16,77 +18,15 +31,11

W tablicy powyższej umieszczono także wariant zawierający 
100$ wełny, ponieważ jest on porównywalnikiem, do którego 
odniesione są przedstawione w tablicy różnice.

Powyższe podsumowanie wskazuje, że najwyższe saldo 
dodatnich skutków ekonomicznych otrzymuje się przy zawar
tości 100% Anilany* Podobnie i inne warianty wykazują nie
znaczną przewagę nad wariantem uznanym przez autora za op
tymalny. Jest to wynikiem wpływu obniżania kosztu wsadu su
rowcowego. Autor jednakże postawił sobie za oel znalezienie 
optimum uwzględniające wartość użytkową wyrobów jak też 
Istotne skutki ekonomiczne* Dlatego też można uznać, że 
wariant 80% wełny i 20% Anilany pozwala osiągnąć wysoki 
poziom efektów ekonomioznych przy jednoczesnym zachowaniu



wysokiego poziomu wartości użytkowej. Oczywiście, dla wy
robów o takim przeznaczeniu użytkowym, gdzie pożądana jest 
maksymalna zawartość Anilany /np. dla kooy można założyć 
nawet 100% zawartości Anilany, ponieważ główną wymaganą 
ceohą użytkową jest ciepłochronność/, optymalnym układem
- także z pozycji skutków ekonomicznych, będzie wariant 
zawierający 100% Anilany. Rozpatrując natomiast zagadnie* 
nie z pozycji towaroznawczej, w przedstawionych zależnoś
ciach należy uznać wymagania użytkowe jako podstawowy ozyn- 
nik optymalizacji układów surowcowych, tym bardziej, że wa
rianty najbliższe optymalnemu - wykazują stosunkowo nie
wielką poprawę efektywności.

W ogólnej analizie skutków ekonomicznych należy 
uwzględnić także koszty, jakie ponosić będzie nabywca tka
niny i wykonanej z niej odzieży. Dotyczy to zwiększonych 
kosztów konserwacji. Udział Anilany - jak stwierdzono - 
wpływa na zwiększenie podatności odzieży na brudzenie się.
W oparciu o obserwację doświadczalnego użytkowania można 
stwierdzić, że widoczne objawy przyspieszonego brudzenia 
występują dopiero przy udziale minimum 40% Anilany. Zatem 
wariant zawierający 20% Anilany nie jest oboiążony tym 
niekorzystnym zjawiskiem, o ile Anilana będzie wymieszana 
w surowcu z innymi włóknami.

Jednocześnie, jak stwierdzono, zwiększanie dalsze 
udziału Anilany nie powoduje już zasadniczych zmian w dal
szym zwiększaniu podatności na brudzenie. Wyłączając spora
dyczne i przypadkowe zabrudzenia, ktćre powodowały koniecz
ność dodatkowych prań, można przyjąć - w oparciu o obser
wacje doświadczalnego użytkowania - że częstotliwość prań 
będzie identyczna jak przy 40% zawartości Anilany.

Zatem w stosunku do wszystkich wariantów zawierają
cych 40% lub stopniowo zwiększające się udziały Anilany, 
przeciętnie można przyjąć dwukrotne zwiększenie podatnośoi 
na brudzenie się w stosunku do tkaniny wełnianej. Przyjmu
jąc trwałość użytkową płaszoza na 5.000 godzin, przy tka
ninie wełnianej konieczność prania /chemioznego/ wystę
puje co najmniej jeden raz na 1.000 godzin noszenia. Przy



zwiększonym udział® Anilany konieczność ta wystąpi co naj
mniej jeden raz na 500 godzin, a zatem daje to 5 dodatko
wych prań w oyklu użytkowania. Przy średnim koszcie prania 
w wysokości 35 złotych wynosi to 175 eł. w stosunku do jed
nego płaszcza, tj. do średnio 2,5 mb tkaniny, co przedsta
wiono w tablicy 32b, w ujęciu szczegółowym, prowadząo do 
obliczenia dodatkowego obciążenia konsumenta przy wzrośoie
udziału Anilany.

Tablica 32b

Porównanie kosztów konserwacji w zależności
udziału Anilany

od

L.
P. Wyszczególnienie Zróżnicowanie do tkaniny o 

100% wełny
zawartości

1. Zawartość wełny 
w %

zawartość Anila
ny w %

100
0

80
20

60
40

40
60

20
80

0
100

2. Liczba koniecznych 
prań chemicznych 5 5 10 10 10 10

3. Suma kosztów pra
nia /a 35 zł./

w zł.
175,00 175,00 350,00 350,00 350,00 350,00

4. Koszt prania prze
liczony na 1 mb 

w zł.
70,00 70,00 140,00 140,00 140,00 140,00

5. Zwiększenie kosz
tów konserwacji 
w porównaniu do 
tkaniny zaw.100% 
wełny /w zł./

- - 70,00 70,00 70,00 70,00

6. Zwiększenie kosz
tów konsumenta 
/różnica między 
wzrostem kosztów 
konserwacji a ob
niżeniem ceny 
zbytu

- - 58,52 44,17 32,69 32,69



Przedstawione rozliczenie wskazuje zatem, że wzrost kosz
tów konserwacji jest wyższy od ewentualnego obniżenia ce
ny tkaniny wg wartości użytkowej obliczonej w oparciu o 
wskaźnik generalny jakości /tablica 32/. W rozważaniach 
tych wyeliminowano wariant prania w gospodarstwie domowym, 
ponieważ odzież taka jak płaszcz wełniany /lub wełnianopo- 
dobny/ już w założeniach użytkowania przewidziany jest tyl
ko do prania chemicznego, oo nie może byó wykonywane w do
mu, Zatem i ten odcinek analizy wykazuje na optymalnośó 
układu 80% wełny i 20% Anilany ponieważ nie wymaga on 
zwiększonej częstotliwości prania, a zatem dodatkowych 
kosztów konsumenta.

Biorąc pod uwagę faktyczne zużycie Anilany w kra
jowym przemyśle wełniareklm w 1970 r, oraz opierając się 
na założeniu, że włóknem tym zastępujemy wełnę w ramach 
wariantu optymalnego /tzn. udział Anilany do wysokości 
20%, to osiągnięto by poważne efekty ekonomiczne/. Rze
czywiste zużycie Anilany w 1970 r. wynosiło i 337 ton, a 
zatem uzyskane oszczędności będą wynosió /przy uwzględnie
niu niższego ciężaru właściwego/s

1.337 * 43,6 zł. x 1.000 - 58.293.200 zł.
Gdybyśmy wyszli z innego założenia, a mianowicie, że chcie
libyśmy nadal stosować wełnę w miejsce zużywanych już obec
nie ilości Anilany, okazałoby się konieczne importowanie 
tego surowca ze strefy dolarowej. Zakładając dalej, że im
port ten byłby zrealizowany, to nawet przy niskiej cenie 
tego surowca rzędu 1,4 $ za 1 kg koszt importu tego surow
ca kształtowałby się następuj co; uwzględniając także wyżr 
szy ciężar właściwy wełny:

1.337 ton Anilany • 90 
x ton wełny - 100%

stąd potrzebna ilość wełny 1 - 1,485 ton.
Ponieważ przeciętnie zużywa się 35% włókien wtórnych /także 
importowanych/ przy ich średnim koszcie 0,5 $ za 1 kg stąd 
właściwe koszty dewizowe byłyby następujące:



włókna wełn* wtórne 520,000 kg x 0,5 $ m 260.000 #»
— wełna żywa 965*000 kg x 1,4 $ ** 1 *351*000 $

Razem: 1,611*000 #

co oczywiście stanowi poważną pozycję dewizową dla gospo
darki narodowej.

Jak przedstawiłem wyżej już w 1970 r. zastosowanie 
Anilany znalazło miejsce w wielu produkowanych u nas asor
tymentach, mimo że nie przestrzegano zasady stosowania op
tymalnych układów surowcowych, jak też przeważnie nie 
uwzględniano faktu niższego ciężaru właściwego Anilany i 
wynikających stąd możliwości oszczędności surowcowyoh, co 
uzasadnia niniejsza praca /faktyczna produkcja tkanin ani- 
lanowych wg podziału na grupy asortymentowe podana jest w 
tablicy 33/. W tej sytuacji należy przedstawione powyżej 
obliczenia skutków ekonomicznych skorygować do poziomu, 
przy którym nie uwzględniano możliwości zmniejszenia masy 
surowca Anilany do zastąpienia 1 kg wełny z uwagi na jej 
niższy ciężar właściwy, W wyniku tego prawdopodobne oszczędź 
ności za 1970 rok z tytułu zastosowania Anilany w miejsce 
wełny wynosić będą:

- koszt 1 kg wełny 99,4 zł.
- koszt 1 kg Anilany 62.0 zł,

różnica: 37,4 zł,
stąd 1,337 x 37,4 zł, x 1,000 * 50,003.800 zł. co z kolei 
daje różnicę:

- oszczędność możliwa 58.293*200 zł.
- oszczędność prawdopodobna 50.003*800 zł.■■ ■ -.■ ........... ^

różnica 8.289.400 zł.

Powyższą różnicę należy traktować jako stratę spowodowaną 
nieprzestrzeganiem prawidłowych zasad korygowania konstruk
cji tkaniny zależnie od zawartości Anilany* 'I



Produkcja tkanin z Anilaną

I. p. Rodzaj tkanin Ilość metrów
Tkaniny sukienkowe

1 /
2/
3/
4/
5/
6/
7/,

i 100% czesankowe An100 
100% " An 65 
100% zgrzebne An 50 
70% czesankowe An 65 
50% « An 50 
50% czes^-zgrz* An 50 
50% zgrzebne An 50

154,700 
164,100 

1 .156,200 
0,200 
8,400 

1*990,300 
626,500

m
m
m
m
m
m
m

i--:---- R a z e m : 4.100,400 m
Tkaniny kostiumowe

1/
a/
3/
'4/
5/
6/

100% czesankowe An 
100% zgrzebne An 
60% " An 
50% czesankowe An 
50% czes*~zgrz. An 
50% zgrzebne An

6550
30
50
50
50

13#600 m 
17,700 m 
88,900 m 
3,400 m 

549,000 m 
737,700 m

L -' . -

R a z e m : 1.410,300 m
• Tkaniny pł* damskie

1/
■2/
3/
4/

100% czes»-zgrz, An 65 
100% zgrzebne An 20-40 
80% zgrzebne An 40 
50% zgrzebne An 50

13*200
87,500
79,200
42,400

m
m
m
m

R a z e m : 222,300 m
Tkaniny Dł. meskie

1/ 100% zgrzebne An 20 48,500 m

f Chustki i szale
/
V
3/
¥5/-—

100% czesankowe An100 
100% zgrzebne An 50 
50% czes.-zgrz. An 50 
50% czesankowe An 50 
50% zgrzebne An 50

0,500
92,100
19,600
0,300
20,600

m
m
m
m
m

.................

R a z e m : 133,100 m
• Tkanina głośnikowa

1

100% czesankowe An100 36,900 m



L. p. Rodzaj tkanin Ilość metrów

1/
Tkaniny obuwiowe 
100% czesankowe An100 27.100 m
O g ó ł e m : 5.978,600 m

W analizowanych tkaninach koszty przerobu są dość zróżni
cowane, a to z następujących przyczyn:
- wytwarzanie tkanin porównywanych kształtuje się różnie, 
w różnych zakładach,

- zróżnicowanie struktury tkanin znajduje odbicie w cenie, 
np. zastosowanie do produkcji przędzy fantazyjnej, zmie
nia koszty własne wyrobu.

Gdy sprowadzimy wszystkie te różne parametry do warunków 
możliwie porównywalnych, w żadnym przypadku nie stwierdzi- 
my aby koszt własny produkcji wynikający z przerobu tka
nin z Anilaną był wyższy aniżeli tkanin z czystej wełny.
Z analizy procesu produkcyjnego wynika, że wprowadzanie 
Anilany jako surowca nie wymaga potrzeby dokonywania jego 
zmian, ani wprowadzania jakichś dodatkowych operacji, któ
re mogłyby spowodować zwiększenie pracochłonności.
Wyniki otrzymane z obserwacji przerobu przędz i tkanin 
potwierdzają zarówno założenia jak i wnioski wynikające 
z analizy procesu produkcyjnego. W świetle tej oceny można 
mówić nawet o pewnych efektach ekonomicznych, której wy
razem jest zwiększona wydajność produkcji, wynikająca 
z korzystniejszych własności wytrzymałościowych włókien, 
dzięki czemu znacznie zmniejsza się ich zrywność na 
przędzarkach, jak i zrywność przędzy na krosnach.

Porównanie podstawowych własności użytkowych
badanych tkanin

Jednym z głównych źródeł do przeprowadzenia ana
lizy efektywności stosowania określonego surowca zastęp
czego jest jego wpływ na trwałość użytków^ wyrobu. W tym 
zakresie można wymienić następujące dodatnie skutki sto-



sowania Anilany w mieszankach z wełną:
- znaczne poprawienie własności mechanicznych tkaniny 
i wykonanej z niej odzieży,

■» poprawienie odporności na kurczenie się pod wpływem 
zamoczenia lub prasowania i brak podatności na fil
cowanie /spilśnianie/,

« poprawienie izolacyjności cieplnej.
Obok przytoczonych, dodatnich własności, mających nie
zaprzeczalny wpływ na trwałość użytkową wyrobów, wystę
pują także niektóre ujemne właściwości, w porównaniu 
do tkanin czysto wełnianych tj.:
- mniejsza sprężystość, wyrażająca się także zwiększo
ną twardością tkaniny - przy zwartej strukturze lub 
zwiększoną podatnością na wypychanie przy luźnej 
strukturze tkaniny,

- większa podatność tkanin na brudzenie się, powodują
ca konieczność zwiększenia częstotliwości ich prania 
lub oczyszczenia, co powoduje pewien wzrost kosztów 
użytkowania wyrobu. Skutki tego pomniejszone są dłuż
szym okresem użytkowania, oraz złagodzone łatwością

- prania i szybkością wysychania wyrobu.
Pakt, że dotychczas nie produkujemy w Polsce 

pełnego, optymalnego asortymentu tkanin typu Wełna - 
Anllana, nie pozwala jeszcze obecnie na dokładne wy
liczenie konkretnych efektów ekonomicznych, wynikają
cych ze stosowania włókien Anilany w krajowym przemyśle 
wełniarskim.

Natomiast konfrontacja przytoczonych wyżej ocen 
podstawowych własności użytkowych tkanin wełnianych, 
zestawionych z analogicznymi własnościami tkanin z mie
szanek wełny i Anilany, pozwala stwierdzić, że dodatek 
Anilany wpływa niewątpliwie dodatnio na podnoszenie się 
poziomu tych własności. Znalazło to całkowite potwier
dzenie w badaniach laboratoryjnych autora.



Należy również oczekiwać, że z kolei wyniki tych 
badań laboratoryjnych zostaną potwierdzone przez podję
te i właśnie przeprowadzane w szerokim zakresie badania 
tych- tkanin metodą doświadczalnego użytkowania. Długo
trwałe, bo przeciętnie 3 lata trwające badania tego ty
pu, nie są dziś jeszcze zakończone, co sprawia, że nie 
możemy ich wyników już obecnie skonfrontować z uzyska
nymi przez autora, wspomnianymi wyżej wynikami badań 
laboratoryjnych. Niemniej jednak niektóre dotychczaso
we obserwacje i częściowe wyniki tych badań, gak np. 
wskazujące na możliwość zwiększenia czasokresu /przy 
niektórych rozwiązaniach/ dobrego, estetycznego wyglą
du wyrobów, otrzymanych z tych tkanin, pozwalają już 
obecnie przypuszczać, że końcowe wyniki będą zgodne z 
wynikami laboratoryjnymi i potwierdzą wyciągnięte z 
nich przez autora wnioski.

Zaznaczyć także należy, że brak ostatecznych, 
końcowych wyników z badań tych tkanin metodą doświad
czalnego użytkowania utrudnia również w znacznym stop
niu pełniejsze wykorzystanie do obliczeń efektywności 
ekonomicznej, wszystkich założeń przyjętych przez 
T. Kotwickiego /48/ w jego pracy, które jak to wspom
niano wyżej, autor wziął za punkt wyjścia do podjętej 
przez siebie analizy ekonomicznej wyników uzyskanych 
w niniejszej rozprawie.

W ogólnym podsumowaniu rozważań dotyczących 
opłacalności ekonomicznej stosowania włókien Anilany, 
jako składnika mieszanek surowcowych z wełną, stwier
dzić należy, że:
- wprowadzenie włókien Anilany do produkcji w polskim 

przemyśle wełniarskim tkanin typu Wełna - Anilana, 
jest bezsprzecznie opłacalne i w pełni ekonomicznie 
uzasadnione,

- warunkiem zapewniającym osiąganie możliwie wysokich 
efektów ekonomicznych jest ustalenie i stosowanie
w praktyce przemysłowej optymalnych układów skład
ników w mieszankach Anilany z wełną przy podstawo



wym założeniu wstępnym, że wartość użytkowa otrzyma
nych z nich tkanin, musi być co najmniej taka jak 
analogicznych tkanin ze 100% wełny,

- prace związane z procentowym doborem składników w 
mieszankach typu Wełna - Anilana, powinny zmierzać 
w kierunku podniesienia jakości i wartości użytko
wej z nich tkanin ponad poziom analogicznych tkanin 
ze 100% wełny,

- przykładem "optymalnego składu mieszanki" typu Wełna
- Anilana, może być ustalona i zaproponowana przez 
autora mieszanka, zawierająca 80% Wełny i 20% Ani
lany - określona jako wariant I-szy jako najbar
dziej przydatna praktycznie i najbardziej efektywna 
ekonomicznie.



IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przeprowadzona analiza porównawcza właściwoś
ci produkowanych w kraju włókien poliakrylonitrylowych 
w stosunku do innych włókien tej grupy - produkowanych 
w świecie, wykazała istotne różnice poziomu cech ja
kościowych, szczególnie w zakresie własności fizycz
nych, na niekorzyść włókien krajowych. Różnice te wys
tępują także w stosunku do włókien Courtelle, których 
technologię produkcji zakupiono w ramach licencji. 
Podstawowe stwierdzenia w tym zakresie przedstawiają 
się następująco:
1. Własności włókna Anilana wg oceny dotychczasowych 

dostaw wykazują poziom niewystarczający dla za
bezpieczenia prawidłowych technologicznych warun
ków przetwarzania jak i optymalnych własności 
użytkowych wyrobów z Anilany. Szczególnie nie
dostateczny poziom własności włókna występuje w 
zakresie cech wytrzymałościowych, jednorodności 
budowy włókna, własności sprężystych i elastycz
ności .

2. Opierając się na poziomie wskaźników, otrzymywa
nych przy włóknie Courtelle, należy uznać, że 
poprawa własności włókien Anilana jest możliwa
i konieczna, jeżeli chcemy zabezpieczyć odpo
wiedni poziom własności użytkowych wyrobów % Ani 
lany.

3. Tkaniny wykonywane z udziałem obecnie produko
wanej Anilany wykazują wiele dodatnich włas
ności, przewyższając nawet tkaniny wełniane, 
przede wszystkim w zakresie ciepłochronności.
Obok tego stwierdza się występowanie właściwoś
ci gorszych od tych, jakie prezentują tkaniny 
wełniane, szczególnie w zakresie sprężystości
i odporności na mięcie.



Powyższe stwierdzenia, oparte na przeprowadzonych ba d a 
niach i dowodach określają ogólnie obiektywną ocenę przy
datności Anilany oraz wartości użytkowej tkanin, w y t w o 
rzonych z udziałem tego włókna,

W  wyniku przeprowadzonych badań i dociekań, można 
także sformułować główne wnioski szczegółowe na  okolicz
ność podstawowych tez podjętej pracy.

I. W zakresie ustalenia czynników i kryteriów stosowania 
włókien FAN w tkaninach wełnianych

1 * Koniecznym .jest poprawienie wewnętrznej struktury włók
na celem doprowadzenia do .jednorodności .jego budowy i 
uniknięcia dotychczasowych trudności w zakresie bar
wienia oraz reagowania włókien na określone warunki 
termiczne. Dotyczy to stabilizacji i poprawy stopnia 
polimeryzacji i orientacji włókien, a także uporząd
kowania jego wewnętrznej struktury.
Ulepszając wewnętrzną strukturę włókien Anilany, 
szczególną uwagę należy zwrócić na:

- poprawę własności wytrzymałościowych, ze szczegól
n y m  uwzględnieniem wytrzymałości poprzecznej włókna,

- poprawę własności sprężystych, z jednoczesną popra
w ą  własności wydłużeniowych, dążąc do otrzymania 
maksymalnego udziału wydłużenia sprężystego w ogól
nej wartości wydłużenia,

-- poprawę własności elastycznych, zmierzających do 
otrzymania włókna o odpowiedniej miękkości przy 
jednoczesnym zasadniczym obniżeniu podatności na 
łamanie się, przez likwidację jego kruchości,

- poprawę struktury powierzchni włókien, zmierzają
cą do zmniejszenia jego szorstkości i poprawy od
czucia dotyku, czynnika szczególnie istotnego 
przy ocenie gotowego wyrobu z Anilany.



II. W zakresie ustalenia obiektywnych kryteriów .jako 
podstawy projektowania tkanin z udziałem Anilany

1. Przy opracowywaniu struktury układów surowcowych 
dla różnych asortymentów tkanin z Anilaną /a tak
że z innymi włóknami/ .iest koniecznym i celowym 
posługiwanie się przedstawioną metodą teoretycz
nego ustalenia optymalnych układów surowcowych» 
gależnie od przeznaczenia użytkowego tkanin. 
Metoda ta znalazła potwierdzenie swojej słusznoś
ci w oparciu o dotychczasowe ustalenia ogólne 
między właściwościami włókien a poziomem własnoś
ci tkaniny.

2. Stosowanie Anilany w udziale do 20% w obecności 
wełny nie wykazuje żadnego obniżenia jakiejkol
wiek cechy użytkowej tkaniny, przy występują
cych korzyściach ekonomicznych.

3. Przekroczenie udziału 50% Anilany przy łączeniu 
z wełną powoduje bardzo duże zaniżenie poziomu 
własności użytkowych, zbliżając się do poziomu 
prezentowanego przez tkaniny z argoną, co winno 
praktycznie wykluczać celowość stosowania ta
kich układów surowcowych.

4. Przy łączeniu Anilany z argoną niecelowym jest 
stosowanie mieszanek zawierających poniżej 50% 
Anilany, ponieważ wtedy charakter tkaniny i jej 
własności dyktowane są wpływem włókna wiskozo
wego.

III. W zakresie efektywności ekonomicznej i towa
roznawczej zastosowania Anilany

1, Istnieją pełne możliwości wytwarzania tkanin 
anilanowych na wysokim poziomie estetycznym, 
jak też funkcjonalnych oraz prezentujących wy
soką wartość użytkową.

2. Wprowadzenie częściowe Anilany w miejsce weł-



ny jest przedsięwzięciem opłacalnym z ekonomicznego 
punktu widzenia, nawet przy jak najbardziej ostroż
nym założeniu w zakresie oszczędności.

3. Efekty ekonomiczne, wynikające z wprowadzenia Anila
ny jako substytutu wełny, wyrażone są kwotą kilku
dziesięciu milionów złotych w skali rocznej, giak 
też mają swój wyraz w oszczędnościach dewizowych.

4« Zwiększenie rozmiarów efektów ekonomicznych jest 
w pełni możliwe jeżeli będą poprawione właściwości 
włókien.

IV. Wnioski różne

1. Potwierdzoną metodę projektowania optymalnych ukła
dów surowcowych na przykładzie zastosowania Anila
ny, można i należy rozpowszechnić dla tych samych 
celów przy stosowaniu innych włókien chemicznych.

2. Problematyka stosowania Anilany winna być przedmio
tem dalszych szczegółowych badań w odniesieniu do 
wybranych kierunkowych asortymentów, jak np. koce
i pledy, szale itp., gdzie istnieją najbardziej 
optymalne możliwości wykorzystania wysokiej izola
cyjności cieplnej Anilany.
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