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практики за адаптация на човешките ресурси в шивашката индустрия 

към променящата се икономическа среда” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Наръчник за провеждане на обучение по гладене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 астоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 

Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил - Дунав носи цялата отговорност 

за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се 

приеме като официална позиция на Европейския съюз или  инистерството на труда и 

социалната политика. 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

Фактори, влияещи върху резултата от гладенето  
Техника на   Техника на оконча-  Гладене с  
ръчно гладене   телното гладене   гладачни машини 
 
Ютия     Енергоснабдяване   Енергоснабдяване 
 
Покритие на ютията  Качество на парата   Параметри при гладенето 
 
Качество на парата  Форма на бюста    Структура на тапицерията 
 
Студено всмукване  Довършителна програма  Програма на гладене 
 
Отправна система  Техника на довършване  Техника на машините 
 
Форми на ютията 
 
Метод на гладене 
 
Техника на гладене 
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Покритието от неръждаема стомана и неговото действие 

1 Подложка 
 
суха пара 
леки материи 
 

2 Подложки 
 
средно качество на парата 
средно тежки материи 
 

3 Подложки 
 
влажна пара 
мъхести и кадифени 
изделия 
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леки материи - малко пара 

 

тежки материи - много влажна пара 

 

гладка повърхност - малко пара 

 

структурирана повърхност- много пара 

 

Предпоставка ! 

Приготвяне на суха, некондензирана пара. 
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Система за тапициране на дъски за 
гладене 

Основно правило: 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.  добра пропускливост на въздух и вода 

2.  равномерно разпределение на изсмукването 

3.  бързо отнасяне на топлина и влажност 

4.  устойчивост на горещина и мърсотия 

5.  лесно за поддържане 

6.  дълъг срок на експлоатация 

7.  лесно заменяем 

8.  горната част на тапицерията от изкуствени влакна 
може лесно да се пере  

 
 
1. ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА  
2. PREFITT ФИН 
3. ДУНАПРЕН 
4. PREFITT ГРУБ 
5. VAKUPOR 
6. VAKUFITT DUO 

Междинно гладене  твърда тапицерия 
 

Окончателно гладене мека тапицерия 
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Структура на системите за тапициране на 
маси за гладене 
 

Междинно гладене  

Разглаждане на шевовете:   

2. Prefitt фин  
6. Vakufitt Duo основен пълнеж на  тапицерията  

Гладене на малките части, 
изглаждане на подгъвите:  

 

1. горната част на тапицерията от изкуствени 
влакна (грапави) 

 

4. Prefitt груб (изравняваща тъкан)  
6. Vakufitt Duo основен пълнеж на  тапицерията  

Разглаждане на ръбовете:  
Без тапицерен материал   
(напречна греда от неръждаема стомана)  

Окончателно гладене 

Окончателно изглаждане на лицевия плат:   

1. горната част на тапицерията от изкуствени 
влакна (гладки) 

3. Дунапрен (5 мм) 
4. Prefitt груб изравняваща тъкан 
6. Vakufitt Duo основен пълнеж на тапицерията 

Окончателно изглаждане на хастара: 
1. горната част на тапицерията от изкуствени 

влакна (гладки)  
3. 2 пласта дунапрен (10 мм) 
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Алтернативни материали за тапициране 
 

Памучна тапицерия  
Грапава повърхност, подходяща за някои работни процеси в 
междинното гладене. 
Например гладене на предния ръб, на маншети, за 
окончателно гладене на подплата. 
Предимство: Грапавата повърхност предлага улеснение при 

позиционирането на изделието при някои работни 
процеси. 

Недостатък: Зацапва се много бързо, не може да се 
почиства, скъпа кат съотношение цена/капацитет. 

Хастар 
Гладка повърхност, подходяща за някои работни процеси в 
окончателното гладене. Например при окончателно гладене 
на гладачни маси с вакуум и продухване. 
Предимство: Гладката повърхност улеснява работата при 

гладенето с продухване. Плътната тъкан е причина 
за по-твърда пълнеж на тапицерията. 

Недостатък: Зацапва се много бързо, влошава работата с 
вакуума и притока на въздух при продухване – 
изгладеното изделие съхне бавно. 

 

Тапицерия с велур 
Мъхестият материал намалява образуването на отпечатъци 
от междинното и окончателното гладене. 
Предимство: Грапавата повърхност улеснява гладенето без 

оставяне на отпечатъци – особено при междинното 
гладене. 

Недостатък: Зацапва се много бързо, от части влошава 
работата с вакуума. Употребява се само при гладене 
на мъхести и велурени изделия. 
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Поддържане на тапицерията при 
гладачните маси 
 

В зависимост от работното място, тапицериите са 
изложени на различни натоварвания. 
 

СЪВЕТ: При междинното гладене горната част на 
тапицериите се изхабява много. Тук може да е от полза 
смяната на тапицериите - от случай на случай – 14 работни 
процеса. 

Кога да се смени тапицерията 
ГОРНА ЧАСТ Тапицерията се оцветява в тъмносиво до 

тъмнокафяво 
 Тапицерията става твърда и рехава 
 Тапицерията е залепнала 
 

ДУНАПРЕН Дунапренът се оцветява в тъмнозелено 
до черно  

 Дунапренът губи обем (повече не се 
надига обратно) 

 Порите са залепнали и непропускливи 
 

МЕЖДИНЕН ПЛАСТ  Материалът има много висок срок на 
експлоатация, 

PES ГРУБ     винаги може да се изчетка и почисти. 
 

VAKUFITT DUO   Материалът има много висок срок на 
експлоатация, 

   винаги може да се изчетка и почисти. 
 
 

СЪВЕТ: При равнинни маси не е необходимо винаги да се 
сменя тапицерията при частично замърсяване. Удвояване на 
срока на експлоатация чрез завъртане на общата тапицерия 
на 180°. 



ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0032-C0001 

„Tранснационално сътрудничество за трансфер на немски опит и 

добри практики за адаптация на човешките ресурси в шивашката 

индустрия към променящата се икономическа среда” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 

на Европейския съюз 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

Помощ при гладене 
AEROFITT      Образува ивици върху  

гладеното изделие 

 шаблонен материал 

ИГЛЕНА ТЪКАН    Отпечатъци върху велур 

         кадифе  и други подобни 

         много мъхести материи  

ИГЛЕНО ПЛЕТИВО   Отпечатъци върху велур 

         кадифе  и други подобни 

         много мъхести материи  

PREFITT ФИН                Места с лъскавина, 

отпечатъци от шева, 

места с отпечатъци при 

маншетите и краищата 

на плата 

АНТИГЛАНЦОВ СПРЕЙ  Места с лъскавина,  

места с отпечатъци и 
промяна на 
повърхността на 
изделието 
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Минимални изисквания към 
поддръжката на гладачни машини 
 
За да се създаде задоволителна програма за гладене,  
трябва да са налице основните настройки на машината, 
както и минималните изисквания на средата за гладене. 

Сгъстен въздух 
     за механичното протичане на управлението  

   6 bar работно налягане (може да се настройва от 
машината) 

   сечение за свързване 4-8 мм диаметър 
 

    за функцията „Продухване“ 
   без редукционен вентил на налягането 

  сечение за свързване 9ммIвътрешен диаметър 
  директно свързване без стесняване 
  (редуциране на потока) 

 
     Състояние:  - сух 

     - без прах 
     - без масло 

Всмукване 
     за позициониране на изделието за гладене 
     за охлаждане на изделието за гладене по време 

на протичането на програмата за гладене 
     Състояние минимум 120м bar 

    по възможност да не вибрира  
 (при колебания на налягането при всмукване 
възникват различни резултати от гладенето = 
твърдо/ меко) 
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Пара  
 
Един от най-важните фактори при гладенето е парата, 
която едновременно е носител на топлина и влажност. 
 

Графично представяне на зависимостта между 
налягане и температура 
 
 

 

50

100

150

200

250

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 [bar] Überdruck

[oC]

1 2 3 4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 [bar] Absolutdruck1

0

Sattdampfkurve

 
Крива на наситената пара 
Свръхналягане 
Абсолютно налягане 
 

Регулиране на количеството пара 
 

По принцип всеки парен вентил в машината има 
регулираща част (притискателен болт, сферичен клапан), 
с която трябва да се настрои основното количество пара. 
При това трябва да се обърне внимание на това, че 
парата не нахлува прекалено бързо и интензивно в 
изделието за гладене. В зависимост от типа на машината 
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респ. сферата на употреба вентилът би трябвало така да 
се настрои, че парата да нахлува хармонично и плавно, за 
да има достатъчно време за задействане на предаването 
на топлина и влажност върху изделието за гладене. Ако 
парата нахлуе прекалено бързо и силно в изделието за 
гладене, се губи ненужна енергия и температурата на 
влакната на изделието за гладене се повишава, което не 
е желателно при всички материи. 
 

Регулиране на количеството въздух при продухване 
 
По принцип свързването на въздуха при продухване става 
директно без стеснявания. 
 
Гладачните машини са конструирани за около 6 bar 
абсолютно налягане. Количеството въздух под налягане 
може да се настрои стабилно от вентила за продухване. 
 

 

Въздухът под налягане е скъпа форма на 
енергия и би трябвало да се използва само 
целенасочено!
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Структура на системите за тапициране 
на гладачни машини 

 
 

Чрез пластовидната структура на тапицерията с различни 
материи и техните специфични свойства се създават 
основните предпоставки за добър резултат от гладенето: 

 
 
  Разпределяне на средите за гладене  

(пара, въздух за продухване и въздух за 
всмукване) 

 
 
  Изолиране на температурата между  

формованите тела и изделието за гладене 
 
 
  Буфериране и съхраняване на парата  

 (Време за въздействие върху изделието за 
гладене) 

 
 
   Снемане на удебеляването на материала 
  (гладене от дясно) 
 
 

 Предпазване от отпечатване, причинено от 
удебеляване на материала (отваряне на 
шевовете и притискане) 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

Задачи на тапицерията 
 

Разпределяне на средите за гладене (пара, въздух 
за продухване и въздух за всмукване) 
Една от най-важните задачи на тапицерията е 
равномерното разпределение на парата, въздуха за 
продухване и въздуха за всмукване. Без съответната 
структура на тапицерията, както на Фиг.1: 
разпределението на парата, очевидно средите за 
тапицерията не биха били разпределени. Последствието 
би било нехомогенен резултат от гладенето, което би 
направило забележими например 

 маркиране на кръгове 

 нюанси 

 кариран десен 
 върху изделието за гладене. 

 

Фиг. 1: Разпределение на парата 

Формовано 

тяло 

Телена тъкан 

Пакет 

тапицерия 

пара 
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Буфериране и съхраняване на парата (Време за 
въздействие върху изделието за гладене) 
 

Използваните материали и структурата на тапицерията 
оказват влияние върху скоростта на проникване на 
средите за гладене върху гладеното изделие.  
 
Размяната на един слой тапицерия може да има за 
последствие върху проникването през цялата структура.  
 
 
Например:  NOMEX-иглен филц 6 мм 
     Полиестерен иглен филц 6 мм 
 
 
NOMEX-игленият филц има по-добра пропускливост в 
сравнение с полиестерния иглен филц спрямо средите за 
гладене. Оттук този материал може да има повече среди 
за гладене отколкото полиестерния иглен филц, при 
постоянни параметри на заобикалящата среда. Ето защо 
полиестерният иглен филц „буферира“ или „забавя“ 
средите за гладене. 

 
Справка: Това е само едно свойство на филца. 
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Снемане на удебеляването на материала (гладене 
от дясно) 
 
За снемане на удебеляванията на материала 
тапицерията трябва да съдържа един пласт дунапрен. На 
фиг.2 долната форма съдържа един пласт мек и 
едновременно с това лесно деформиращ се дунапрен. 
Този дунапрен има специфичната способност да снема 
удебеляванията на материала. За удебелявания на 
материала се считат например отклонения в дебелината 
на материала и шевове, както и други удебелявания.  
 
За разлика от структурата на тапицерията на основната 
форма, тапицерията на горната форма е „твърда “. 
Удебеляванията на материала на изделието за гладене 
не могат да се отпечата в тапицерията на отсрещната 
форма. Ето защо от дясната страна на гладеното изделие 
се появява гладка повърхност. 
 
 

 
 
 
Фиг. 2: Снемане на удебелявания на материала 

Гладено 

изделие 

Тапицерия на 

горната форма 

Тапицерия на 

долната форма 
(вкл. пласт дунапрен) 
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Bezugspaket

Bezugspaket

Abstand

Oberform

Unterform

Positionierabsaugung

Bügelgut

Bezugspaket

Bezugspaket

Oberform

Unterform

Bügelgut

Dampf

Предпазване от отпечатване, причинено от 
удебеляване на материала (отваряне на шевовете и 
притискане) 
 
За разлика от окончателното гладене структурата на 
тапицерията за отваряне и притискане на шевове трябва 
да предотвратява отпечатването на удебеляванията на 
материала. В областта на шевовете трябва да се създаде 
най-голямото налягане при притискане. Оттук формите за 
гладене (горната и долната форма) се тапицират 
„твърдо“.  
Позициониране с долно всмукване 
        
          (горна форма)   
     
 
(пакет тапицерия) 
(разстояние) 
(пакет тапицерия)    (гладено  
      изделие) 

      
           (долна форма) 
                
        (позициониращо всмукване) 

Пресоване и обработка с пара 
 

 
      (горна форма) 

 
                   (пара) 
(пакет тапицерия) 
 
(пакет тапицерия)         (гладено 
            изделие) 
               (долна форма) 
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Bügelgut

Blasluft

Richtiger Abstand

Absaugung

Oberform

Bezugspaket

Bezugspaket

Unterform

Bügelgut

Blasluft

Falscher  Abstand

Absaugung

Oberform

Bezugspaket

Bezugspaket

Unterform

Kräuselung

Фаза на охлаждане (правилно разстояние и продухване/ 
всмукване отгоре) 
 

 
               (горна форма) 
             (всмукване) 
(пакет тапицерия)            (гладено изделие) 
                    (правилно 
                 (разстояние) 
(пакет тапицерия)            (въздух за продухване) 
             
 
        (долна форма) 

Краен резултат: При правилно избрано разстояние 
гладеното изделие се задържа добре и е натиснато от 
въздуха за продухване (съдържа малко количество пара) 
равно на тапицерията на горната форма, така че се 
предотвратяват отпечатъци от шевове. 
Фаза на охлаждане (грешно разстояние и продухване/ 
горно всмукване) 

 
      (горна форма)   
 (гънки)      (всмукване) 
 
            (гладено 
            изделие) 
(пакет тапицерия)             (грешно
                   разстояние) 
  
(пакет тапицерия)         (въздух за продухване) 
 
            (долна форма) 
 

Краен резултат: При грешно избрано разстояние 
гладеното изделие вече не се задържа и чрез въздуха за 
продухване (съдържа малко пара) може да се получат 
гънки. 
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Преглед на материалите за тапицерия 
 

Материал Изпълнения Особености Употреба 

Телена 
тъкан 

Тъкан от 
медна тел 

Различни 
материали, 
тъкани, 
дебелини  

Фина тъкан  
Добра способност за 
нагаждане към форми  
Кепърна лента 
Среден срок на 
експлоатация 
Чувствителна към 
деформации на 
повърхността  
 

Тъканта от медна тел се 
използва като тапицерия на 
повърхност и като най-долен 
пласт на тапицерията. Чрез 
фината тъкан може да се 
постигне много добър 
резултат за повърхности.  
Чрез този материал в най-
долния пласт на тапицерията 
парата се разпределя добре. 

 Тъкан от 
медна тел - 
поцинкована 

Различни 
материали, 
тъкани, 
дебелини 

Средно фина тъкан  
Средна способност за 
нагаждане към форми  
Кепърна лента 
Нечувствителна към 
деформации на 
повърхността  
Голям срок на експлоатация 

Тъканта от покрита с калай 
медна тел се използва по 
принцип само като тапицерия 
на повърхността.  
Този материал е по-твърд от 
стандартната тъкан от медна 
тел. 
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Материал Изпълнения Особености Употреба 

Филц Nomex 
Иглен 
филц 

Различни 
материали, 
тъкани, 
дебелини 

Голям срок на 
експлоатация  
Добра способност за 
разпределение на 
средите 
Добра топлоизолация 
Висока издръжливост на 
натиск 
По-скъп от полиестерния 
иглен филц  

NOMEX – иглен филц се 
употребява в структурата на 
тапицерията предимно под 
пласта дунапрен.  
По този начин пластът 
дунапрен е защитен от 
директната температура на 
формата.  
При натоварване чрез 
притискане NOMEX – игления 
филц показва еластично 
поведение. 

 Полиесте-
рен иглен 
филц  

 Среден срок на 
експлоатация 
По-изгоден от NOMEX – 
игления филц 
Средна топлоизолация 
Средна способност за 
разпределение на 

Полиестерният иглен филц се 
употребява предимно в 
сферите, където се използва 
ниска издръжливост на натиск.  
При натоварване чрез 
притискане полиестерният 
иглен филц показва 
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средите 
Ниска издръжливост на 
натиск 

прогресивно еластично 
поведение. 

Материал Изпълнения Особености Употреба 

Филц Памучен 
Molton  

Различни 
материали, 
тъкани, 
дебелини  

По-изгоден от 
полиестерния иглен филц 
Средна способност за 
разпределение на 
средите 
Малък срок на 
експлоатация 
Ниска издръжливост на 
натиск  
Ниска степен на 
топлоизолация 

Памучният Molton се използва 
предимно в сферата на 
„отваряне на шевовете“.  
При натоварване чрез 
притискане памучният Мolton 
показва малко и 
индиферентно еластично 
поведение. 

 Полиесте-
рен Molton 

 Среден срок на 
експлоатация 
По-скъп от памук Molton 
Средна способност за 
разпределение на 
средите 

Полиестерният Molton се 
използва предимно в сферата 
на „отваряне на шевове”.  
При натоварване чрез 
притискане полиестерният 
Мolton показва малко и 
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Ниска издръжливост на 
натиск  
Ниска степен на 
топлоизолация 

индиферентно еластично 
поведение. 
 

Материал Изпълнения Особености Употреба 

Дунапрен Силиконов 
дунапрен  

Различни 
материали, 
плътност,  
твърдост,  
дебелина и 
свойства  

Голям срок на 
експлоатация 
Големи капиляри 
Голяма гъвкавост 
Скъп 

Силиконовият дунапрен трябва да 
бъде изолиран от температурата на 
формата, например с тел и филц / 
Molton. С различните цветове на 
дунапрена се обозначават 
различните степени на твърдост. 

  
Rehau - 
дунапрен  

 Много голям срок на 
експлоатация 
Много големи 
капиляри 
Средна гъвкавост 
По-скъп от други 
съпоставими с него 
материали 

Rehau – дунапренът е много 
топлоустойчив и може да бъде 
поставен директно върху празната 
форма за гладене, тъй като долната 
страна е снабдена с пъпки (не е 
нужен пласт с тел за разпределение 
на парата!). 

  
Latex - 
дунапрен 

 Голяма гъвкавост 

Малък срок на 
експлоатация 

Latex – дунапренът трябва 
непременно да бъде изолиран от 
температурата на формата, тъй като 
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Фини капиляри 
По-евтин от други 
съпоставими с него 
материали 
 

напречният разрез на капилярите 
силно се стеснява при действие на 
топлина и налягане. Поради ниската 
си топлопроводимост проникналата в 
него пара има по-голяма склонност 
да кондензира, отколкото при други 
съпоставими с него материали. 

Материал Изпълнения Особености Употреба 

Стреч Найлонов 
стреч 

Изпълнения в 
различни 
материали, 
тъкани и 
свойства  
 

Много добра 
устойчивост 
Гъвкав 
Висока механична 
издръжливост на 
натоварване 

Стречът се използва по принцип като 
закрепваща тапицерия за цялата 
структура на тапицерията. Тази 
тапицерия се изхабява главно от 
влиянието на температурата и 
налягането. 

 Специален 
стреч 

 Средна устойчивост 
Много гъвкав 
Най-високата 
механична 
издръжливост на 
натоварване 
По-скъп от найлоновия 
стреч 

Специалният стреч се използва по 
принцип като „стреч - тапицерия“ за 
гладко изглаждане на гладеното 
изделие. Към изброените фактори за 
изхабяване температура и налягане 
спада и екстремното натоварване 
чрез голямо удължение. 
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 Latex - 
дунапрен 

 Голяма гъвкавост 

Малък срок на 
експлоатация 
Фини капиляри 
ПО-евтин от други 
съпоставими с него 
материали 
 

Latex – дунапренът трябва 
непременно да бъде изолиран от 
температурата на формата, тъй като 
напречният разрез на капилярите 
силно се стеснява при действие на 
топлина и налягане. Поради ниската 
си топлопроводимост проникналата в 
него пара има по-голяма склонност 
да кондензира, отколкото при други 
съпоставими с него материали. 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Oberform 

Unterform Bezug Unterform 

Bezug Oberform 

 Идеалната структура на тапицерията 
 
 

        (горна форма) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
         
           (тапицерия на          (долна форма)  

долната форма) 
       (тапицерия на  
       горната форма) 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Oberform 

Unterform 
Bezug Unterform 

Bezug Oberform 

 
Прекалено дебела структура на тапицерията 
 
 
             (горна форма)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              (тапицерия на долната форма)  
       (тапицерия на горната форма)    (долна форма)  
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Инвестира във вашето бъдеще! 

Oberform

UnterformBezug Unterform

Bezug Oberform

 Прекалено тънка структура на тапицерията 
 

 
 

       (горна форма) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (тапицерия на долната форма)    (долна форма) 
      (тапицерия на горната форма) 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

ПОДРЕДБА НА ПЛАСТОВЕТЕ 

Blanker Formkörper

Draht Rehau

Filz Molton

Schaum

Draht Stretch

Schaum

FilzMolton

DrahtStretch

Bügelgut

 
 

Празно формовано тяло 
Тел     Rehau 

Филц  Molton  Филц  Molton 
Дунапрен    Дунапрен 

Тел  Стреч    Тел Стреч 
 

Гладено изделие 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

ИЗНОСВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА 

ТАПИЦИРАНЕ 
 

Материал Начин ан износване Симптоми 

Телена тъкан Деформации на 
повърхнината 

Отпечатъци и маркировки 
върху гладеното изделие 

Филц Дупки в пласта на 
филца 

Маркиране на кръгове 
върху гладеното изделие 

 Филцът е сгъстен Твърде малко пара 
Малко всмукване  
Твърде малко въздух за 
продухване 

 Намалена дебелина на 
пласта 

Отпечатъци и маркировки 
върху гладеното изделие 

 Пропускливостта (на 
средите за гладене) 
намалена 

Гладеното изделие не се 
„проглажда“ 

 Разпределението на 
средите за гладене е 
лошо  

Оттенъци върху гладеното 
изделие 

Дунапрен Дунапренът е твърд Отпечатъци и маркировки 
върху гладеното изделие 

 Намалена дебелина на 
пласта 

Отпечатъци и маркировки 
върху гладеното изделие 

 Дунапренът е сгъстен Твърде малко всмукване 
Твърде малко въздух за 
продухване  
Твърде малко пара 

 Пропускливостта (на 
средите за гладене) 
намалена 

Гладеното изделие не се 
„проглажда“ 
Вода в тапицерията 

 Еластичността е 
намалена 

Отпечатъци и маркировки 
върху гладеното изделие 

Стреч Деформации на 
повърхнината 

Отпечатъци и маркировки 
върху гладеното изделие 

 Намалена гъвкавост Структурата на 
тапицерията се свлича  
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Инвестира във вашето бъдеще! 

По принцип изхабяването не се отразява само на един пласт, а на целия пакет 
тапицерия. Затова задължително трябва да се разубедите да сменяте само един 

пласт от тапицерията при лош резултат от гладенето. 
 

Съставяне на програма за гладене 
Програмата за гладене се състои по същество от три фази: 
Фаза на задействане Време за парата(количество пара); 

налягане за притискане 
  При фазата на въздействие влакната на 

гладеното изделие стават меки и 
еластични, за да могат да се загладят, 
прегънат или оформят. 

Фаза на реакция Големина на налягането при притискане; 
разстояние; всмукване, продухване, 
евентуално пара 

  При фазата на реакция влакната на 
гладеното изделие се нагаждат така, че 
да постигнат желаната повърхност (без 
маркиране, гланц, остри ръбове). 

Фаза на изстиване Всмукване, продухване евентуално 
завършване 
При фазата на изстиване нагодените 
влакна на гладеното изделие изстиват, за 
да запазят респ. да затвърдят  желаната 
повърхност. 

Систематика на съставянето на програмата 
1. стъпка  Пара (количество за време) 
2. стъпка  Налягане при притискане (големина на 

налягането) 
3. стъпка  Определяне фазата на реакция 
4. стъпка  Фаза на изстиване (горно и долно 

всмукване, продухване) 
5. стъпка  Програмиране на времето за завършване 
6. стъпка  Програмиране на допълнителни функции 

(разтоварване и т.н.)     
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Инвестира във вашето бъдеще! 

Схема за избор на параметри за гладене в зависимост от 
гладеното изделие 

Въздействие 
 

Охлаждане 

 Количество пара 
 

Налягане при 
притискане 

Горна форма Всмукване Продух
ване 

Материал за гладене голя 
мо 

средно малко голя 
мо 

средно малко затво 
рена 

 

поста
вена 

разстоя 
ние 

(леко 
отворена) 

Горна 
форма 

Долна 
форма 

Долна 
форма 

1 нечувствителна стока 
 

            

2 нечувствителна стока 
 

            

1 чувствителна стока 
 

            

2 чувствителна стока 
 

            

1 S100 
 

            

2 S100 
 

            

1 мъхеста тъкан 
 

            

1 мъхеста тъкан 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

Примерни програми 
 

Например програма за чувствителни стоки 
 

Траекто
рии 

 

 
Фаза на 

задействане 

 
Фаза за 
реакция 

 
Фаза на 

охлаждане 

 
Интервал време 

0,5 сек. 
 

Завърш 
ване 

                                                 

Притис 
кане 

                                  

Полага 
не 

     Резултати 
ТВЪРДИ 

Всмуква

не    

                  Шевовете твърдо 
изгладени 

Всмуква

не    

    

Продухв

ане        

                   

ABS                      

Пара                       

 

Например програма за чувствителни стоки 
 

Траекто
рии 

 

 
Фаза на 

задействане 

 
Фаза за 
реакция 

 
Фаза на 

охлаждане 

 
Интервал време 

0,5 сек. 

Завърш 
ване 

                                                 

Притис 
кане 

                                  

Полага 
не 

                               Резултати МЕКИ 

Всмуква

не    

                  Шевовете меко 
изгладени 

Всмуква

не    

    

Продухв                    
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ане        

ABS     

Пара                               

 

Например програма за габардин 
 
Траекто 

рии 
 

 
Фаза на 

задействане 

 
Фаза за 
реакция 

 
Фаза на 

охлаждане 

 
Интервал време 

0,5 сек. 

Завърш 
ване 

                                                 

Притис 
кане 

                               

Полага 
не 

                     Резултати 
ТВЪРДИ 

Всмуква 

не    

                                    Шевовете твърдо 
изгладени 

Всмуква 

не      

    

Продухва

не    

                   

ABS                    

Пара                               

 

Например програма за габардин 
 
Траекто 

рии 
 

 
Фаза на 

задействане 

 
Фаза за 
реакция 

 
Фаза на 

охлаждане 

 
Интервал време 

0,5 сек. 

Завърш 
ване 

                                                 

Притис 
кане 

                                  

Полага 
не 

   Резултати МЕКИ 

Всмуква 

не    

                                    Шевовете меко 
изгладени 

Всмуква     
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Инвестира във вашето бъдеще! 

не      

Продухва

не    

                   

ABS                    

Пара                               
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Инвестира във вашето бъдеще! 

Образуване на лъскавина 
 

Първоначално състояние на влакната 
 
    (падане на светлината и отражение) 

Lichteinfall und Reflexion

 
Влакната стърчат от нишката така, че светлината се 
пречупва, разпръсва се и се отразява обратно. По този 
начин виждаме слабо до леко лъскава повърхност. 
 

Влакна, погрешно продухани с пара и пресовани 
 
    (падане на светлината и отражение) 

Lichteinfall und Reflexion

 
Чрез прекалено много продухване с пара и голямо 
налягане при притискане влакната стават прекалено меки 
и гъвкави. Краищата на влакната губят своята 
еластичност и стоят залепнали един към друг, 
повърхността се удебелява, така че светлинните лъчи не 
се пречупват и се отразяват накуп. По този начин 
повърхността става като огледало; лъскава.
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Инвестира във вашето бъдеще! 

Резултати от гладенето (признаци и отстраняване на 
неизправности) 

 
Признак 

 
Пара 

Налягане 
при 

притискане 

 
Разстоя

ние 

 
Всмукване 

 
Тапицерия 

 
Отстраняване на неизправности 

 

Лъскавина Твърде 
гореща 

Твърде 
високо 

Твърде 
късно 

Горна част 
затворена 

Прекалено 
твърда 

Много пара с разстояние на горната 
форма 

Отпечатъци Твърде 
много 

Твърде 
високо 

Твърде 
късно 

Горна част 
затворена 

Прекалено 
твърда 

Горната форма на разстояние с малко 
количество пара и всмукване от 

горната форма с продухване 

Moire-лента 
(кепърна лента) 

    Грешна посока Посоката на влакната на телената 
тапицерия напречно на посоката на 

влакната на гладеното изделие  

Прекалено 
твърдо 

Твърде 
много 

Твърде 
високо 

Твърде 
късно 

Горна част 
затворена 

 Разстояние на горната форма през 
фазата на реакция с всмукване от 

горната форма и продухване 

Прекалено меко Твърде 
малко 

Твърде ниско Твърде 
рано 

 Прекалено мека Високо налягане, повече пара, по-
късно залагане на разстояние, по-

ранно залагане на всмукване 

Гънки Твърде 
много 

 Твърде 
рано 

Твърде 
високи 

 Дебелина на 
тапицерията 

прекалено тънка; 
Формите не 

пасват?? 

Намаляване на количеството пара; 
намаляване на разстоянието; 

намаляване на въздуха за продухване; 
контролиране на тапицерията 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

Повърхността е 
(убита) 

 Твърде 
високо 

Твърде дълго 

Твърде 
късно 

Горна част 
затворена 

изгорена Разстояние на горната форма с пара; 
фино всмукване на въздуха от 

продухването 
 


