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8.2. Загальна характеристика текстильної 
            промисловості 

Серед галузей легкої промисловості значна роль відводиться текстильній. 
Близько 60 % об’єму виробництва легкої промисловості припадає на текстильну 
промисловість.

Свою назву текстильне виробництво отримало від латинського слова textus 
– тканина. Виготовленням тканин людство почало займатись кілька десятків 
тисяч років тому.

На Русі текстильною справою займалися здавна. Існують дані, що льоноко-
ноплеві мануфактури були ще за Івана Грозного в XV столітті. Сукноробні двори 
в Москві існували навіть у XIV столітті. В Москві на Хамовному дворі у XVII
столітті вироблялося полотно з льону. Хамовники, так звали робітників цього дво-
ру, у кінці XVII століття випускали парусину для царського двору. В 1706 році 
Петро І видав указ про створення Полотняного заводу. Цю дату можна вважати 
датою народження текстильної промисловості на теренах колишнього СРСР. 

Структурною ланкою промисловості є підприємство. Поділ текстильних 
підприємств на групи здійснюється за видами використовуваної сировини, гото-
вої продукції і виробництв, що входять до складу підприємств.

За видом сировини, що переробляється, підприємства бувають бавовняні, 
камвольні, суконні та вовняні, лляні та шовкові.

Якщо на підприємстві здійснюється тільки прядіння, то його називають 
прядильною фабрикою. Бувають також ткацькі, прядильно-ткацькі та обробні 
фабрики. Підприємство, на якому організоване і прядіння, і ткацтво, і обробка, 
називається комбінатом.

Структура конкретного текстильного підприємства залежить від багатьох 
факторів, особливостей і об’єму продукції, що випускається, зв’язків з іншими 
підприємствами, методів виготовлення продукції.

Текстильна промисловість України почала розвиватися ще до Першої світо-
вої війни, проте більшість підприємств були невеликі. Деяке пожвавлення її роз-
витку почалося в радянські часи, коли старі підприємства було реконструйовано і 
збудовано нові в Києві, Полтаві, Одесі, Житомирі, а згодом великі бавовняні ком-
бінати в Херсоні і Тернополі, камвольно-суконний у Чернігові, Дарницький шов-
ковий комбінат, Житомирський і Рівненський льонокомбінати, бавовнопрядильні 
фабрики в Києві та Львові. Реконструйовано і збільшено потужність Чернівецько-
го текстильного комбінату, Дунаєвецької і Богуславської суконних фабрик.

8.2.1. Бавовняна промисловість 

Бавовняна промисловість для виробництва тканини є першою серед галузей 
текстильної промисловості. На неї припадає 50,1 % всіх тканин, що виробляються. 
Для неї характерне віддалення від сировинної бази і навіть споживача. Бавовняна 
промисловість у своїй структурі має прядильне, ткацьке, крутильно-ниткове і фар-
бувально-обробне виробництво. Бавовна є основною сировиною для деяких видів 
тканин із домішкою синтетичних і штучних волокон. Основні підприємства розмі-
щені: у Херсоні, Тернополі – бавовняні комбінати, Донецьку – бавовнопрядиль-
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ний комбінат, Києві – ватноткацька, Чернівцях, Івано-Франківську, Коломиї, Ко-
ростишеві та Радомишлі – ткацькі фабрики, Нікополі – ниткова фабрика.

8.2.2. Загальна характеристика вовняної промисловості

Вовняна промисловість – галузь текстильної промисловості, що перероб-
ляє вовну як у натуральному стані, так і в суміші зі штучними і синтетичними 
волокнами, бавовною й іншими видами сировини. Продукцією вовняної промис-
ловості є: камвольні, тонкосуконні і грубосуконні тканини, вовняна і напіввовня-
на пряжа для трикотажних виробів, вовняні і напіввовняні хустки, шалі, пледи і 
ковдри, а також килимові вироби. Вовняна промисловість забезпечує інші галузі 
промисловості технічними сукнами.

Натуральне текстильне волокно
Якщо уважно роздивитися тканину нашої сукні, то видно, що вона склада-

ється з окремих ниток, тісно переплетених між собою, а нитка, у свою чергу, 
зроблена з окремих волокон, довжина яких приблизно в тисячу разів більше тов-
щини. З’єднувати окремі короткі та тонкі волокна в довгі нитки – пряжу і робити 
з неї тканину людина навчилася ще в глибокій давнині. При цьому люди викори-
стовували ті волокна, що їм давала природа, – волокна диких рослин, шерсть 
тварин, волокна льону і коноплі.

У наш час, крім натуральних волокон рослинного і тваринного походження, 
застосовують хімічне волокно.

Волокна складаються з речовин, що відносяться до високомолекулярних 
з’єднань – полімерів. З речовин, що зустрічаються в природі, до полімерів, на-
приклад, відносяться: целюлоза – основна частина рослинних волокон, кератин і 
фібрин – основні білкові речовини, з яких складається вовна і шовк.

Вовна давно відома людям.
Вовна – волосяний покрив овець, верблюдів та інших тварин; одне з основ-

них текстильних натуральних волокон. Основну масу вовни (до 95 %), що пере
робляється в промисловості, складає овеча. Вовна відрізняється цінними властиво-
стями: низькою теплопровідністю, великим вологопоглинанням та зносостійкістю.
Внаслідок цього вовна є незамінним матеріалом для виготовлення верхнього одя-
гу. Вовна – єдине волокно, яке має валкоздатність, що дозволяє виробляти з неї 
валяльно-повстяні вироби. Перше місце по виробництву вовни займає Австралія.

Вовна, що зістригається з тварин (овеча, козяча), що вичісується (козяча) 
або яка збирається при линянні (верблюжа), називається натуральною; яка зніма-
ється зі шкір убитих тварин – заводською; одержувана шляхом розробки вовня-
ного дрантя й іншого – відновленою (утильною, регенерованою). Останню іноді 
неправильно називають „штучною”.

Вовна, отримана безпосередньо з тварин і містить різноманітні забруднення 
(жиропіт, лупу, пилюку, рослинні домішки), називається брудною, або немитою. 
Вовна, звільнена від забруднення в процесі мийки, називається митою.

Вовняне волокно являє собою роговидне утворення шкіри. У вовні зустрічають-
ся такі види волокон: пух, перехідне волосся, ость, „мертве” волосся. Пух, або підше-
рстя, – найбільш цінне тонке, пружне, гнучке, звите волокно, має два основних про-
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шарки: внутрішній – корковий і зовнішній – лускатий. Корковий прошарок має висо-
ку тривкість і складається з щільно прилягаючих одна до одної веретеноподібних 
кератинових клітин, пов’язаних міжклітинною речовиною. Лускатий прошарок фор-
мують лусочки, що складаються з декількох прошарків, із котрих дуже тонкий, зовні-
шній, має підвищену хімічну стійкість. Ость (більш товсте, жорстке і менш звите 
волокно), крім коркового і лускатого прошарку, має внутрішній серцевинний проша-
рок, у якому, поряд із рихло розташованими кератиновими клітинами, знаходяться 
численні невеличкі повітряні порожнини. Перехідне волосся має переривчастий тон-
кий серцевинний прошарок, за товщиною та іншими властивостями він займає про-
міжне місце між пухом і остю. „Мертве” волосся має дуже розвинений серцевинний 
прошарок і тонкий корковий; він товстіший за ость, мало тривкий і дуже жорсткий.

Овеча вовна
Овеча вовна зістригається з овець різних порід. Основна частина вовняного 

покриву, який зістригається повністю та складає суцільний шар пучків волокон, 
називається руном. Овечу вовну поділяють на однорідну, що складається в основ-
ному з волокон одного виду – пуху, перехідного волосся (вовна овець тонкорун-
них, напівтонкорунних, деяких помісей тонкорунних і напівтонкорунних із грубо-
вовняними породами), і неоднорідну, що складається з волокон різного виду 
(вовна грубововняних і деяких помісних овець). За товщиною однорідна вовна 
поділяється на тонку, напівтонку, напівгрубу і грубу; неоднорідна – на грубу і 
напівгрубу. Тонкорунних, напівтонкорунних і помісних (мітисних) овець з одно-
рідною вовною стрижуть один раз на рік – навесні, а грубововняних, напівгрубо-
вовняних (помісних) із неоднорідною вовною звичайно два рази – навесні і восе-
ни. При весняній стрижці вовна знімається руном, при осінній – пасмами. Весняна 
вовна складає основну масу овечої вовни, що переробляється у прядінні. Вона 
містить більш довге волокно і більше пуху, ніж вовна осінньої стрижки. Проте 
весняна вовна має більше забруднень, і тому вихід митої шерсті з неї менший.

Якість вовни оцінюють цілими рунами (”класування”) і з поділом їх на час-
тини („сортування”). Після стрижки вовна у рунах проходить класування, тобто 
попереднє сортирування за основними властивостями відповідно до заготівель-
них стандартів. При класуванні відокремлюються нижчі сорти вовни: 
„обор” (дрібні клаптики вовни по краях руна), „жмут” і інше. У різних частинах 
навіть одного руна вовна відрізняється за властивостями. Щоб одержати масу 
вовни, більш однорідну за якістю, при первинній переробці її сортують. Для цьо-
го спочатку на окремих ділянках руна вовну оцінюють відповідно до її класифі-
кації за промисловими стандартами. Потім руно поділяють на частини, різні за 
якістю. Подібні частини об’єднують у загальну масу.

Вовну за промисловими стандартами розділяють за станом на нормальну, 
що пожовкнула, бур’янисту, реп’яхову, дефектну й іншу; за кольором – на білу, 
світло-сіру, кольорову і темну. У межах кольору вовну оцінюють за основною 
якісною ознакою – товщиною, а також довжиною.

Однорідна вовна підрозділяється на „якості”, а неоднорідна – на „сорти”. 
Якості вовни позначають умовними числами: чим воно вище, тим тонкіше вов-
на. Сорти називають: 1-й, 2-й, 3-й.

За довжиною тонка вовна поділяється на вовну 1-ї, 2-ї, 3-ї довжини, помісна 
– на гребенну довгу, гребенну коротку й апаратну, цигайська вовна – на довгу і 
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коротку, а груба вовна – на гребенну й апаратну.
Кращою тонкою овечою вовною є мериносова. Якість помісної вовни дуже 

різноманітна. Цигайська напівтонка вовна більш пружна і має менше жиропоту, 
ніж мериносова. Висока пругкість робить її особливо цінною для виробітку деяких 
технічних сукон. До більш відомих видів грубої вовни відносяться: дуже неоднорі-
дна ордова вовна, одержана з курдючних овець; бухарська вовна – з овець кара-
кульської породи, російська вовна – з овець, які розводять у середній смузі.

Овеча вовна широко використовується в промисловості як у чистому вигляді, 
так і в суміші з іншими видами вовни і волокнами (бавовною, штучними волокна-
ми) для виробництва різноманітних тканин, трикотажу і повстяних виробів, її тов-
щина і довжина в порівнянні з подібними характеристиками інших текстильних 
волокон відрізняються великою розмаїтістю і неоднорідністю. Товщина є найваж-
ливішою властивістю, тому що з нею пов’язані інші властивості, зокрема механіч-
ні. Середня довжина однорідної тонкої вовни 50-80 мм, напівтонкої 60-120 мм. 
Однорідна напівгруба і груба вовна, що складається з найбільш товстого пуху або 
перехідного волосся, має довжину до 200-300 мм. У неоднорідній напівгрубій і 
грубій вовні зустрічається велика різноманітність довжин волокон – більш корот-
кий пух і довге остьове волокно. У найгрубішої вовни середня довжина невелика –
60-80 мм. Тонке волокно вовни характеризується звитістю; чим тонкіші волокна, 
тим звичайно більша кількість завитків припадає на одиницю їхньої довжини.

Механічні властивості овечої вовни також різноманітні. Абсолютне розривне 
навантаження вовняних волокон підвищується зі збільшенням їхнього поперечника, 
але тому що товсте волокно має пухкий серцевинний прошарок, питома тривкість їх 
значно знижується. При розтягненні навантаженням, що складає 25 % від розривної, 
у нормальних атмосферних умовах (20 °С і 65 % відносної вологості повітря) до 60 
% подовження є зворотним. Спроможність вовни поглинати вологу вища, ніж у ін-
ших текстильних волокон; у тонкої і митої вовни вона більша, ніж у грубої і брудної.

Вовна кіз у більшості порід неоднорідна, містить дуже грубу ость і тонкий 
пух. Переважний колір – темно-коричневий. Особливо груба вовна молочних 
кіз; вміст пуху в ній звичайно не перевищує 10 %. Така вовна використовується 
для набивки меблів, матраців тощо або в суміші з овечою – для виготовлення 
грубих войлоків. У зв’язку з цим часто кіз із неоднорідним вовняним покривом 
не стрижуть, а вичісують у них пух. Кози ангорської і деяких інших порід дають 
однорідну напівтонку вовну великої довжини.

Вовна верблюдів, що збирається в основному пасмами під час весняного 
линяння, подібна до неоднорідної овечої, пух її тонкий, ость порівняно груба. 
Звичайна довжина цієї вовни 80-120 мм. Довгі косми (200-400 мм), що ростуть 
на шиї, горбах, ногах та складаються з грубої ості, стрижуть. Найбільше цінуєть-
ся вовна верблюжат, що являє собою тонкий пух („тайлак”). Переважний колір 
верблюжої вовни – коричневий. Завдяки високій тривкості і пругкості верблюжа 
вовна застосовується для виробництва тканин, верхнього трикотажу, а також 
технічних виробів – привідних ременів, маслоробних серветок та іншого. Іноді 
використовується також вовна інших тварин із сімейства верблюжих.

Коров’яча і кінська вовна коротка (20-40 мм), груба, використовується в 
основному у валяльно-повстяному виробництві, у якому застосовується також 
вовна оленя, що складається із сухого і „мертвого” волосся і тонкого пуху.

Кроляча вовна. Кролячий пух одержують вищипуванням у період линян-
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ня, вичісуванням, стрижкою, а також зняттям зі шкурок убитих тварин, викорис-
товується також пух із заячих шкурок. Найбільш цінним є пух, що вичісується в 
кроликів ангорської породи. Він  відрізняється значними товщиною і довжиною 
(100-200 мм). Кролячий і заячий пух вживають у фетрувальному виробництві.

У дуже невеликих кількостях застосовують вовну яків, собак та інших тварин.

Виготовлення вовняних тканин
Первинна обробка. На фабриках первинної обробки – вовномийках – вов-

ну звільняють від бруду і сторонніх домішок. Руна, однакові за своїми властиво-
стями, об’єднують у загальні партії. З вовни роблять гладку пряжу, а також пух-
насту, товсту. На поверхні гладкої тканини добре видно малюнок переплетіння 
ниток. Такі тканини тривкі, легкі, мало мнуться. З них шиють різноманітний 
одяг – сукні, костюми, пальто. З пухнастої і товстої пряжі виробляють більш 
важкі тканини (сукняні), що мають велику товщину і ворсисту поверхню.

Вовна – єдине натуральне волокно, з якого шляхом його звойлочування 
можна одержувати різноманітні войлоки й інші пружні і щільні матеріали.

Проте природна сировина має свої недоліки. Натуральне волокно, наприклад, 
занадто коротке, недостатньо тривке, потребує складної технологічної обробки.

Виготовлення пряжі. Після того, як отримали волокна, можна перейти до 
виготовлення пряжі. Для натуральних волокон, що мають (за винятком шовку) 
незначну довжину, обробка необхідна і зводиться в основному до того, що окре-
ме волокно скручують у тонкі гнучкі нитки.

Протягом багатьох сторіч люди пряли вручну – витягали пальцями з маси 
волокон вузеньку стрічку і скручували її. Пізніше це стали робити за допомогою 
ручних веретен. Потім з’явилася перша текстильна машина – прялка, потім са-
мопрялка, що одночасно скручувала пряжу і намотувала її на веретено. Всі ці 
машини приводилися в дію силою м’язів людини.

Сучасне прядіння – одне з основних виробництв текстильної промисловос-
ті, у високому ступені механізоване й автоматизоване. Оскільки текстильні воло-
кна різноманітні за своїми властивостями, для переробки їх у пряжу застосову-
ють і машини різних конструкцій, і різну технологію прядіння.

У прядінні волокон зараз застосовують витяжні прилади різноманітних 
конструкцій. Основу їх складають витяжні пари-валики, що обертаються в різні 
сторони. Стрічка, а потім ровниця поступово витягуються, рухаючись від однієї 
пари валиків до іншої. Прилади надвисокої витяжки розтягують їх у 200-300 
разів і дають можливість одержувати пряжу прямо зі стрічки.

Наші конструктори створили ще і такі машини, що одночасно виконують і 
прядіння, і крутіння, і намотку пряжі. Такі машини називаються прядильно-
крутильними. На них можна виробляти кручену пряжу з бавовни, шерсті, віскоз-
ного або синтетичного штапельного волокна, а також із суміші цих волокон. 
Можна одержати пряжу муліне і фасонну пряжу. На прядильно-крутильних ма-
шинах усі чотири операції виконуються за новим принципом суміщення проце-
сів. Застосування таких машин знижує витрати електроенергії майже в 2 рази, 
підвищує продуктивність праці і збільшує кількість виробленої пряжі в порів-
нянні зі звичайними машинами. Працюють вони з більш високою швидкістю.

Перспективне також застосування пневмомеханічних прядильних машин, 
на яких прядіння проводиться прямо зі стрічки (без ровниці). Вони працюють у 
3-3,5 раза швидше, ніж звичайні.
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Виробництво тканин (ткацтво) – це виробництво тканин із пряжі або без-
посередньо з хімічних волокон.

Кустарне виробництво вовняних тканин (сукон) відомо з давніх часів. У Росії 
перша мануфактура по виробництву армійського сукна була створена в 1698 році в 
Москві. Спочатку вовняна промисловість виробляла тільки грубе сукно для армії. 
Потім почали робити різноманітні ринкові сорти сукон. З появою виробництва 
камвольних тканин вовняна промисловість уже більше не ототожнюється із сукня-
ним виробництвом, вона розділилася на дві галузі. Перша галузь – сукняна, у свою 
чергу, розділилася на виробництво грубих і тонких сукон; друга галузь – камволь-
на – охоплювала виробництво гладких гребенних тканин.

Якщо роздивитися поверхню тканини в лупу, то побачимо, як окремі нитки, 
що йдуть уздовж шматка-основи, переплітаються з нитками поперечного напря-
мку – утком. Нитки основи йдуть паралельно одна до одної вздовж усього шмат-
ка тканини. Тому перед тим, як основна пряжа надійде на ткацький верстат, не-
обхідно укласти рядами її довгі нитки. Для цього їх намотують паралельно на 
загальний валик-навой. При цьому нитки основи повинні бути сильно натягнуті, 
щоб у процесі ткацтва вони щільно перепліталися з утковими нитками. У той же 
час вони повинні вільно розсовуватися всякий раз, коли човник з утковою нит-
кою пролітає між ними (від 220 до 240 разів за хвилину). А щоб вони не обрива-
лися при ткацтві, їх змочують спеціальною клейкою рідиною – шліхтою.

Всі операції, які виконуються з основними нитками до того, як вони надій-
дуть на ткацький верстат, проводяться на мотальних, снувальних і шліхтуваль-
них машинах.

Уткову пряжу також перемотують і іноді воложать або обробляють емуль-
сією, щоб зробити її більш пружною і гладкою.

Підготовлені нитки основи і утка надходять на ткацький верстат. Нитки осно-
ви звиваються з навоя, розташованого за верстатом, і надходять на верстат у вигляді 
горизонтальної полотнини під натягом, що регулюється вантажем або спеціальни-
ми регуляторами. Щоб можна було управляти порядком розсовування ниток уткою 
створювати бажане переплетення ниток у тканині, їх попередньо просмикують ко-
жну окремо через спеціальну петельку-очко, прив’язану до планок рамки, що нази-
вається ремізкою, а також між зубами стегна (металевого гребеня). Ремізки можуть 
підніматися або опускатися. При підйомі деяких ремізок (хоча б однієї) частина 
ниток основи піднімається, а інша опускається, причому між ними утвориться прос-
тір (ніби двогранний ріг), який називається зівом. У цей простір і пролітає човник. 
У човнику знаходиться шпуля з утковою ниткою. Змотуючись із шпулі, уткова нит-
ка залишається в зіві, розташовуючись між нитками основи. Потім ремізки поверта-
ються в початкове положення, і нитки основи сполучаються знову в одну площину. 
А стегно, укладене в хитній рамі (батане), прибиває нитку утка до прокладених ра-
ніше ниток (опушки тканини). Готова тканина намотується на товарний валик. 

На ткацькому верстаті з двома ремізками можна виробляти тільки тканини 
із найпростішим переплетенням ниток – полотняним. Щоб одержати тканини з 
більш складними переплетеннями, необхідна більша кількість ремізок. Ткацькі 
верстати в таких випадках устатковуються спеціальними ремізопідйомними ка-
ретками. Але бувають верстати і без ремізок – жаккардові. Підйом основних ни-
ток у них відбувається за допомогою гачків, кожний із яких може діяти незалеж-
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но від інших. На подібних верстатах виготовляють тканини зі складним візерун-
ком, названі за назвою ткацького верстата жаккардовими.

8.2.3. Виробництво тканин з хімічних волокон

У світовій текстильній промисловості ведеться велика робота по розширен-
ню асортименту і поліпшенню якості тканин. Значне розширення випуску тканин 
та інших текстильних матеріалів і виробів стало можливим завдяки використанню 
різних видів хімічних волокон, виробництво яких з кожним роком зростає.

Хімічні волокна широко використовуються для вироблення шовкових, вов-
няних, бавовняних і лляних тканин. Крім того, хімічні волокна застосовуються 
для вироблення інших текстильних виробів: швейних ниток, стрічок, гардинно-
тюлевих виробів, шнурів, трикотажу та ін.

Використання різних за видами і властивостями хімічних волокон для вироб-
лення тканин різного призначення, а також для інших текстильних виробів дало 
можливість значно розширити асортимент, збільшити випуск тканин і додати їм 
ряд нових властивостей. Зовсім недавно у виробництві тканин використовувалося в 
основному віскозне волокно. Зараз, крім цього волокна, застосовують інші штучні 
(ацетатні, триацетатні) і синтетичні (капронові, лавсанові, нітронові та ін.) волокна.

Використання хімічних волокон замість природних дає великий економічний 
ефект – це особливо відноситься до нітрону і лавсану, властивість яких близька до 
вовни, що дозволяє цим волокнам конкурувати з нею. Швидкий ріст випуску хімі-
чного волокна дозволяє не тільки збільшити й урізноманітнити сировинну базу,
але в багатьох випадках удешевити і підвищити якість готового виробу.

Для одержання натуральних волокон вимагаються особливі кліматичні й 
агротехнічні умови, значні витрати робочої сили і капіталовкладень. Виробницт-
во ж хімічних волокон не пов’язано з географічними і кліматичними особливос-
тями, має практично безмежну сировинну базу й економічно вигідно. Так, собі-
вартість митої вовни майже в 8 разів вища за собівартість віскозного штапельно-
го волокна і в 3,2 раза вища за собівартість лавсану.

Швидке зростання виробництва хімічних волокон обумовлене тим, що вони 
мають багато корисних властивостей: високу міцність, стійкість до зовнішніх впливів 
(світла, вологи, бактерій), пружність, стійкість до „стирання” та ін. За багатьма пере-
рахованими властивостями хімічні волокна перевершують природні. Так, рибальські 
сітки з капрону, канати із синтетичних волокон відрізняються високою міцністю.

Змішування хімічних волокон з натуральними знижує неоднорідність воло-
книстої маси поряд з найважливішими властивостями (товщина, довжина, рів-
ність, міцність, пружність, стійкість до стирання та ін.). Це створює сприятливі 
умови для проведення технологічних процесів, а також для одержання високоя-
кісних тканин, текстильних виробів з новими властивостями.

Так, для подовження термінів служби і збільшення сировинних ресурсів 
вовняні тканини виробляють з додаванням волокон: капрон, лавсан і нітрон. 
Широко застосовують штучні і синтетичні волокна й у виробництві шовкових 
тканин. Зараз у загальному балансі сировини цієї галузі хімічні волокна займа-
ють 94-95 %. Виробляють шовкові, сукняні, сукняно-костюмні, блузонні, сороч-
кові, меблево-декоративні тканини, причому в більшості тканин використову-
ються сполучення штучних і синтетичних волокон. Хімічні волокна використо-
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вуються також у виробництві бавовняних і лляних тканин. Одними з великого 
різновиду синтетичних волокон є поліамідні волокна.

Особливо широке застосування поліамідні волокнисті матеріали знаходять 
у панчішно-шкарпеткових виробах. З високоеластичних поліамідних ниток 
(високорозтяжних і малорозтяжних) виготовляють, окрім еластичних безрозмір-
них панчішно-шкарпеткових виробів, трикотаж для светрів, джемперів, купаль-
них костюмів, рукавичок.

Випускається і капронова мереживна полотнина, тюль, гардинна полотни-
на, меблеві і краваткові тканини. З капрону виробляють гарні хутряні вироби, 
що в 3-4 рази дешевше виробів з натурального хутра. Поліамідні волокнисті ма-
теріали використовують для виробництва гумовотканинних виробів, для вигото-
влення парашутних тканин.

Введення 20 % нейлону у вовняну пряжу для килимів підвищує термін їх-
ньої експлуатації в 3 рази і сприяє значному збереженню їхнього зовнішнього 
вигляду. Високоплавкі і теплотривкі види поліамідних волокон використовують-
ся для тканин, що фільтрують гарячі гази, спеціальних костюмів і т.п.

Розвиток виробництва і класифікація хімічних волокон
Виробництво синтетичних волокон почалося з випуску в Німеччині в 1932-

р. полівінілхлоридного волокна. У 1950 р. у США, НДР і ФРН було освоєно 
промислове виробництво цього волокна.

До 1980 р. світове виробництво синтетичних волокон склало 31,5 млн. т, в 
тому числі в СРСР – 1,5 млн. т.

Основними виробниками синтетичного волокна в світі є США, Японія, 
ФРН, НДР, Англія, Італія, Росія, Україна, Китай і Франція. Ці країни випускають 
понад 80 % синтетичного волокна у світовому масштабі. Передбачається, що три 
найважливіших види синтетичних волокон – поліефірні, поліамідні і поліакрило-
нітрильні – у наступні роки не будуть мати серйозної конкуренції з боку інших 
синтетичних волокон. Вони відповідають в основному майже усім вимогам, що 
висуваються до властивостей сировини із синтетичних волокон. Інтенсивний 
розвиток виробництва синтетичних волокон обумовлено насамперед недорогою 
доступною сировинною базою, порівняно простим технологічним процесом оде-
ржання і високими експлуатаційними властивостями (висока механічна міцність, 
еластичність, термостійкість і бактеріостійкість, світлостійкість і невелика теп-
лопровідність).

У світовій індустрії досягнуті успіхи в створенні нових і модифікації наяв-
них волокон і ниток. Отримано спеціальні волокна з високою тепло- і термостій-
кістю, неспалимі волокна, волокна, що володіють іонообмінними властивостями, 
волокнисті матеріали медичного призначення. На основі полімерів ароматичної 
структури вироблені унікальні термостійкі, особливо міцні, волокна. Розроблено 
методи виготовлення високоміцних волокон на базі поліпропілену, поліетилену і 
полікапроаміду.

Здійсненню планів розвитку промисловості хімічних волокон у значній мірі 
сприяє різнобічне співробітництво між країнами, що здійснюється в рамках між-
народних хімічних об’єднань.

Велика увага приділяється застосуванню нових хімічних волокон і ниток, 
полімерних матеріалів, високоякісних барвників текстильно-допоміжних речо-

Розділ 8. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій444

вин. Передбачається значне збільшення випуску високомодульних хімічних во-
локон, текстурованих ниток.

Однак, незважаючи на швидке зростання виробництва хімічних волокон, 
природні волокна поки займають і в найближчі десятиліття будуть займати про-
відне положення у світовому і вітчизняному виробництві.

Число видів текстильних волокон велике і безупинно зростає. Деякі з них 
мають дуже велике значення в текстильній промисловості, інші – навпаки, засто-
совуються дуже рідко. 

Відповідно до класифікації усі волокна поділяються на натуральні і хімічні. 
Класифікація основних видів текстильних волокон наведена у табл. 8.2.1.

Натуральні волокна існують у природі, а хімічні отримуються в умовах 
промислового виробництва. До натурального відносяться волокна рослинні 
(бавовна, льон, прядиво), тваринні (вовна, натуральний шовк).

Волокна, одержувані шляхом хімічної переробки природних чи синтетич-
них високомолекулярних з’єднань, називаються хімічними і поділяються на дві 
підгрупи. Волокна, виготовлені з природних високомолекулярних з’єднань, оде-
ржали назву штучних, а волокна із синтезованих високомолекулярних з’єднань 
(смол) називаються синтетичними.

Число синтетичних волокон дуже велике. Розмаїтість вихідних речовин, а 
також способів їхнього синтезу у високомолекулярні з’єднання відкриває мож-
ливість одержання значно більшого числа волокон, ніж є в природі.

При класифікації синтетичних волокон враховують особливості будови 
молекул полімеру. Якщо основний ланцюг макромолекули складається з атомів 
вуглецю, що чергуються з іншими атомами, то такі волокна називаються гетеро-
ланцюговими. У залежності від того, чи буде інший атом у молекулі гетеролан-
цюгових волокон киснем (-С-О-С-С-С-С-С-С-О-С-) чи азотом (-С-ІЯ-С-С-С-С-С-

Таблиця 8.2.1
Класифікація основних видів текстильних волокон
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С-К-С-), їх поділяють, відповідно, на поліефірні і поліамідні волокна.
У групі поліамідних волокон окремі їхні представники розрізняються за хара-

ктером чергування атомів азоту і вуглецю в основному ланцюзі макромолекули.
Якщо основний ланцюг макромолекули полімеру складається тільки з вуг-

лецевих атомів (-С-С-С-С-С-С-С-), то волокнисті матеріали називаються карбо-
лаговими.

Виробництво і сировинна база тканин з хімічних волокон
Синтетичні хімічні волокна одержують з низькомолекулярних з’єднань 

шляхом їхнього синтезу в полімерні продукти із заданим ступенем полімериза-
ції, що, як правило, являють собою тверду масу у вигляді спеціально нарубаної 
крихти. Остання при високих температурах переводиться в розплав (рідше в роз-
чин) завдяки тому, що всі синтетичні полімери, використовувані для одержання 
текстильних волокон, мають здатність при високих температурах розм’якшува-
тися і плавитися з утворенням грузлої маси.

Отриманий розчин чи розплав полімеру на прядильних машинах продавлю-
ється через фільєри (невеликі отвори) у визначене зовнішнє середовище 
(наприклад, при одержанні віскозного волокна садильна ванна містить сірчану 
кислоту, а при одержанні капронового волокна маса розплаву після виходу з 
фільєри потрапляє в шахту з гарячим повітрям). У цьому середовищі здійсню-
ється формування волокна.

Після виходу з фільєри утворюється нитка хімічного волокна необмеженої 
довжини, що називається комплексною ниткою і використовується для виготов-
лення відповідних шовкових тканин.

Товщина цих ниток залежить від діаметра і профілю отворів у фільєр, а 
також від числа отворів у ній. Звичайно це кілька десятків отворів різного профі-
лю, що визначає не тільки перетин волокна, але і такі його властивості, як блиск, 
пористість, здатність зчеплення з іншими волокнами.

Крім волокон необмеженої довжини, одержують також штапельні хімічні 
волокна, тобто волокна обмеженої довжини, що у наступному повинні бути пе-
рероблені в пряжу як у чистому вигляді, так і в суміші з іншими волокнами. Дов-
жина штапельного волокна визначається його призначенням чи способом пере-
робки в пряжу. Якщо волокно переробляється на бавовняному прядильному 
устаткуванні, то його довжина повинна відповідати довжині конкретної бавовни, 
якщо переробляється з вовною – то довжині вовни і т.д.

Особливістю одержання штапельного волокна, різного за хімічним скла-
дом, є те, що кількість отворів фільєри буде досягати декількох тисяч. У резуль-
таті цього з фільєри виходить не тонка нитка, а товстий джгут волокон, що над-
ходить на різання штапельних волокон заданої довжини.

Розглянемо деякі види синтетичних волокон.
Капрон. Волокно одержують з фенолу, продукту перегонки кам’яновугіль-

ної смоли, перетворюваного в капролактам і капронову смолу, за типом капрону 
в Німеччині випускається волокно перлон і дедрон, у Чехії – силон, в Італії –
ліліон. Капрону характерна особливо висока опірність до стираючих впливів, що 
широко використовується при його виробництві. До цих виробів пред’являються 
високі вимоги щодо показника зносостійкості, їм характерні високі пружні влас-
тивості, що робить вироби з нього, які не мнуться. Тому часто для зменшення 
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зминаємості готових виробів капрон змішують з іншими, менш пружними, воло-
кнами.

Капрон термопластичний: при температурі 220 °С він плавиться, що вису-
ває особливі вимоги до теплової обробки виробів, які містять це волокно.

Капрон у вигляді комплексних волокон використовується для виготовлення 
шовкових тканин, ниток і у вигляді штапельного волокна в суміші з іншими во-
локнами – для підвищення зносостійкості текстильних матеріалів, зменшення їх 
зминаємості й у ряді випадків зниження сорбціонних властивостей.

З капрону найбільш поширені панчішно-шкарпеткові вироби. Капронові 
панчохи завдяки міцності, здатності приймати потрібну форму, гарній носкості і 
легкому пранню завоювали широку популярність. Капронове волокно може ши-
роко використовуватися для вироблення тканини різного призначення як у чис-
тому вигляді, так і у сполученні з іншими волокнами. До таких тканин відно-
сяться блузкові, сукняні, плащові, сукняно-костюмні, декоративні та ін.

Лавсан. Як сировину для його одержання використовують диметілові ефі-
ри терефталової кислоти, які можуть бути отримані з продуктів переробки наф-
ти, і етиленгліколь. Аналогічні лавсану волокна в Німеччині називають ланон, у 
США – дакрон, у Польщі – елан, у Великобританії і Канаді – терилен, у Японії –
теторон, грилен. Волокно відноситься до поліефірних волокон.

Волокно має винятково високі показники міцності до стирання і гарну пру-
жність, завдяки чому воно широко використовується в суміші з іншими волокна-
ми для підвищення зносостійкості матеріалів, зменшення їх змінаємості і підви-
щення теплоізоляційних властивостей. Лавсанове волокно має високу стійкість 
до дії світла, концентрованих мінеральних і органічних кислот, однак концент-
ровані луги при нагріванні розчиняють його. Лавсан – термопластичне волокно. 
При температурі понад 230 °С воно плавиться.

Лавсан у вигляді елементарних волокон використовується для виробництва 
швейних ниток, деяких шовкових тканин, а у вигляді штапельного волокна в сумі-
ші з іншими волокнами – для вироблення тканин, трикотажу й інших виробів.

Нітрон. Сировиною для одержання нітрону служить акрилонітрил, що в 
результаті полімеризації перетворюється у поліакрилонітрил. У США цей тип 
волокна називають орлон, у Західній Німеччині – пан, в Англії – куртель, у Япо-
нії – кашмілон.

Волокна нітрону мають винятково високу світлостійкість, рівну світлостій-
кості вовни, досить гарну стійкість до дії окислювачів. Луги руйнують волокно. 
Крім того, воно розчиняється при кип’ятінні в деяких розчинниках, таких як ди-
метилформамід, діоксанон, етіленкарбонат.

У текстильному виробництві використовується нітрон у вигляді елементар-
ного волокна для одержання високооб’ємних ниток і пряжі й у вигляді штапель-
ного волокна – у суміші з іншими волокнами.

Хлорин. Як сировина для одержання хлорину використовується вінілхло-
рид. Хлоринові волокна мають високу стійкість до дії кислот і лугів, але розчи-
няються в таких розчинниках, як ацетон, диметилформамід, метиленхлорид і 
деяких інших. Особливістю їх є низька теплостійкість і світлостійкість: при тем-
пературі +80 °С волокна розкладаються, що вимагає особливої уваги до теплової 
обробки виробів із хлорину. При терті волокон об шкіру людини чи між собою 
вони легко електризуються і накопичують електростатичні заряди. Ця власти-
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вість хлорину використовується при виготовленні лікувальної білизни.
Вінол. Волокно одержують з полівінілового спирту. Вінол використовуєть-

ся переважно для виробництва тканин, а також трикотажних виробів (у чистому 
вигляді й у суміші з натуральними волокнами). 

Металеві волокна. Сировиною для одержання металевих волокон служить 
тонкий дріт м’яких металів – міді, алюмінію, срібла чи золота. Волокна застосо-
вуються для додання текстильним матеріалам визначеного зовнішнього ефекту.

Сьогодні використовуються металеві волокна з покриттям із прозорої аце-
тобутиральної чи поліефірної плівки, що захищає мідь чи алюміній від окислю-
вання. У результаті ці волокна не втрачають свого блиску навіть при вологих 
обробках. Крім того, такі волокна мають досить гарне розривне подовження (до 
20 %), що забезпечує цілісність волокна при розтяганні текстильних виробів в 
експлуатації. Подібні волокна одержали назву люрекс.

Спандекс (високоеластичне поліуретанове волокно). Сировиною для його 
одержання служать диізоціанати і гліколі, що перетворюються в поліуретан у 
присутності діамінів.

Вперше спандекс було виготовлено в 1959 р. американською фірмою “DU 
PONT” з товарною назвою “LYCRA” (лайкра), що відкрило нові можливості для 
розробки комфортного одягу.

Волокно достатньо швидко „старіє”, тобто втрачає міцність і еластичність 
при дії світла, але стійке до дії кислот та лугів.

Спандекс переробляється у вироби здебільшого в сполученні з іншими во-
локнами. Так, нитки спандекса обкручують нитками чи пряжею з інших воло-
кон, що забезпечує одержуваному продукту визначені зовнішні дані і властивос-
ті, але при цьому розтяжність спандекса зменшується до 180-280 %.

Волокна спандекс використовуються для виробництва еластичних трикота-
жних полотнин, сіток, корсетних тканин, купальних і тренувальних костюмів, 
еластичних стрічок і т.п. виробів.

Полівінілхлоридне волокно (ПВХ). Волокно одержують з вінілхлориду, 
що полімеризують у полівінілхлорид. 

Полівінілхлоридне волокно має гарну стійкість до органічних розчинників. 
Порівняно невисока собівартість волокна робить його дуже перспективним для 
виробництва різноманітних трикотажних виробів, тканин і інших текстильних 
матеріалів.
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Особливості виробництва і властивості тканин із синтетичними волок-
нами. Використання синтетичних волокон поліпшило такі властивості тканин, 
як міцність, еластичність, стійкість до тертя, світла. Однак поряд з позитивними 
властивостями синтетичні волокна мають недоліки: малу гігроскопічність, під-
вищену гладкість, електризованість, забруднення і т.д., тому більшість тканин 
виробляють із синтетичного волокна в сполученні зі штучним чи природним. 
Так, для подовження термінів служби і збільшення сировинних ресурсів вовняні 
тканини виробляють з волокном: капрон, лавсан і нітрон. Широко застосовують 
синтетичні волокна у виробництві шовкових тканин. У даний час у загальному 
балансі сировини цієї галузі хімічні волокна займають 94-95 %. Виробляють шо-
вкові, сукняні, сукняно-костюмні, блузкові і сорочкові, меблево-декоративні
тканини, причому в більшості тканин використовуються сполучення штучних і 
синтетичних волокон.

Вовняні тканини з синтетичними волокнами
Хімічні волокна – лавсанове, нітронове, капронове – складають близько 

40 % загального обсягу сировини, використовуваної у вовняній промисловості. 
Ще донедавна в напівшерстяні камвольні і тонкосукняні тканини додавали при-
родне бавовняне волокно; зараз це волокно майже цілком замінене синтетични-
ми волокнами. Застосування в змішаних вовняних тканинах хімічних волокон 
поліпшує їхні експлуатаційні властивості: зносостійкість, зовнішній вигляд, 
формостійкість і т.д. Так, при додаванні до вовняних камвольних тканин 8-10 % 
капрону зносостійкість їх, і в першу чергу міцність до стирання, підвищується 
вдвічі. В даний час більше 30 % усіх вовняних тканин виробляється з додаван-
ням капронового штапельного волокна. Поліамідне волокно, що характеризуєть-
ся високою стійкістю до стирання і вигину, високою міцністю на розрив, еласти-
чністю і стійкістю до багаторазових навантажень, підвищує зносостійкість напі-
вшерстяних тканин. Застосування для виготовлення тонкосукняних пальтових
тканин з відкритим ткацьким малюнком нітронового штапельного волокна у 
визначених кількостях дозволяє урізноманітнити асортимент тканин цієї групи. 
Хімічні волокна можуть додавати тканинам і деякі негативні властивості.

Останнім часом штучні волокна у напівшерстяні тканини додають у мен-
ших кількостях, але для підвищення їхньої зносостійкості вводять третій ком-
понент – синтетичне волокно. При такому сполученні найбільш повно викорис-
товуються корисні властивості різних волокон. Так, для костюмних тканин 
застосовується пряжа, вироблена з наступних волокон: вовни, лавсанового і 
віскозного волокон; вовни, віскозного і капронового волокон і т.д. Вовняна 
пряжа з капроном, лавсаном та іншими синтетичними волокнами при невели-
ких повторних навантаженнях, що звичайно випробовує тканина в процесі її 
експлуатації, характеризується незначною пластичною деформацією, що додає 
виробу стійку форму.

Найбільш широко для вовняних тканин застосовують синтетичне волокно 
лавсан. У залежності від співвідношення його з вовною й іншими компонентами 
готовим виробам і напівфабрикатам додають потрібні властивості.

При додаванні 30 % лавсану зовнішній вигляд тканини майже не відрізня-
ється від чисто шерстяної, а міцність її збільшується на 30-40 %.

Капронове і лавсанове волокна додають вовняним тканинам і негативні 
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властивості: знижують її гігроскопічність, додають їм блиск, у процесі експлуа-
тації прискорюють забрудненість; у тканинах утворюється пілінг. Деякі недоліки 
можуть бути частково усунуті при підборі більш раціональної структури, вве-
денні віскозного волокна, нанесенні спеціальних просочень.

Синтетичне волокно нітрон також широко застосовується для напівшерстя-
них тканин. Воно відрізняється такими цінними властивостями, як мала питома 
вага, вовнистість, винятково висока стійкість до світла, легкість чищення та ін. 
Нітрон витримує карбонізацію. Це дає можливість переробляти його разом із 
бур’янисто-реп’яховою вовною і бур’янистими гребенними вкрапленнями.

Тканини з нітрону не дають усадки.
Як указувалося вище, при додаванні синтетичних волокон міцність пряжі 

підвищується. Зміцнення пряжі збільшує терміни служби виробів.
Для вироблення вовняних тканин із синтетичними волокнами, що відпові-

дають гігієнічним вимогам, необхідно використовувати у змішаннях не більше 
50 % цих волокон; для виготовлення тканин варто використовувати такі структу-
ри, що забезпечували б гарну вентиляцію простору під одягом, необхідну пароп-
роникність та інші гігієнічні властивості.

Вироблення напівшерстяних тканин із синтетичними волокнами не створює 
великих труднощів, і вовняна промисловість сьогодні освоїла випуск як камво-
льних, так і тонкосукняних тканин.

Деякі труднощі представляє фарбування цих тканин, тому що синтетичні 
волокна пофарбувати звичайними способами важко.

Шовкові тканини із синтетичними волокнами. Асортимент різних за 
призначенням шовкових тканин значно розширився завдяки застосуванню син-
тетичних волокон. У даний час освоєно випуск тканин із синтетичних волокон –
капрону, лавсану, нітрону, хлорину, вінолу, ацетохлорину, поліпропілену й ін-
ших як у чистому вигляді, так і в сполученні з іншими волокнами. Волокно кап-
рон використовується для вироблення легких ошатних блузкових, сукняних тка-
нин і шарфів, плащових, меблево-декоративних, костюмно-одягових, ворсових 
та інших тканин; лавсан і нітрон – сукняно-костюмних, сорочкових, ворсових; 
ацетохлоринове волокно – завісових і драпірувальних тканин. Найбільша кіль-
кість шовкових тканин виробляється з капроновим волокном. Такі тканини, як 
відомо, мають безліч специфічних властивостей: високу міцність до стирання і 
розтягання, високу пружність до подовження та ін.

Комбінуючи з капроновим інші волокна, наприклад віскозне, ацетатне, три-
ацетатне, одержують у процесі обробки тканини з різними ефектами (гофре, жа-
ті, ажурні візерунки та ін.). Гофристість у таких тканинах виникає внаслідок різ-
ної усадки волокон капрону і віскозного, фіксованого і нефіксованого капрону, 
капрону і хлорину, при лужній чи волого-тепловій обробці і т.д. Візерунки на 
віскозно-капроновій тканині можна одержати шляхом руйнування віскозних 
ниток при кислотних обробках.

Високі пружні властивості і термопластичність капрону добре використову-
ються в нових видах високооб’ємної звитої нитки – еластики, гофроне, мероне та 
ін. З таких ниток можна виробляти костюмні тканини, що зовні нагадують вовня-
ні, еластичні тканини, що розтягуються, для купальних костюмів і спортивного 
одягу. Таким чином, використовуючи позитивні властивості того самого волокна, 
у даному випадку капрону, можна виготовити тканини різного призначення.

Розділ 8. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Поряд з капроновим волокном для вироблення костюмно-сукняних, сукня-
них, сорочкових та інших тканин починає широко використовуватися волокно 
лавсан – у вигляді пряжі і ниток звичайної, високої і фасонної крутки, а також 
текстурованих (типу кримплену).

Основну масу тканин із синтетичних волокон виробляють з капронового 
волокна як у чистому вигляді, так і в сполученні з іншими волокнами.

Зовнішнє оформлення тканин з капрону і лавсану поліпшують спеціальною 
обробкою. Видів цих обробок багато; до основного відносять наступні: матову 
біль і печатку бронзою, безбарвне і кольорове гофре, ажурні візерунки, клоке, 
лаке та ін.

На тканинах із синтетичних волокон (капрону, лавсану, ін.) можна одержу-
вати блискучі малюнки шляхом нанесення тонкого шару легкоплавкого металу 
(олово, цинк, алюміній та ін.). 

Металізовані тканини можна використовувати для виготовлення вечірніх 
суконь, завіс, текстильно-галантерейних виробів, а також тканин технічного 
призначення.

Властивості тканин із синтетичних волокон залежать від виду волокна і 
ниток, використовуваних для їхнього вироблення. Ці тканини поглинають воло-
гу в невеликих кількостях, швидко висихають, мають порівняно високу міцність 
і незначно знижують її у вологому стані, характеризуються порівняно високою 
хімічною стійкістю, високою часткою пружної деформації і, отже, малою змина-
ємістю, добре зберігають даний їм вигляд і т.д. Поряд з багатьма позитивними
властивостями тканини із синтетичних волокон мають властивості, що є небажа-
ними і погіршують споживчу вартість тканин. До таких властивостей варто від-
нести малу гігроскопічність, здатність накопичувати на поверхні електростатич-
ні заряди, підвищену гладкість та ін.

Гігроскопічність тканин із синтетичних волокон, тобто здатність її утриму-
вати і віддавати вологу в навколишнє середовище, невисока. Вона не створює 
нормальних умов при експлуатації виробів („комфорту”). Мала гігроскопічність 
тканин сприяє тому, що при експлуатації виробів на її поверхні можуть накопи-
чуватися електростатичні заряди.

Дослідження, проведені різними авторами, показують, що тканини з різним 
вмістом синтетичних та інших волокон можуть сильно чи мало електризуватися, 
набуваючи позитивної чи негативної полярності. Природні волокна при терті 
накопичують позитивні заряди, що сприятливо впливає на гігієнічні властивості 
одягу. Більшість же виробів із синтетичних волокон при терті об шкіру людини, 
тканини об тканину заряджаються негативно, а це робить при їх використанні 
несприятливий вплив на людину.

Однак деякі синтетичні волокна (наприклад, капронове) при терті заряджа-
ється позитивно.

Варіюючи склад і кількість компонентів суміші волокнистих матеріалів, 
можна одержувати тканини із заданою полярністю. Так, для одержання тканин з 
позитивною полярністю можна змішувати в будь-якому співвідношенні наступні 
волокна: бавовна, капрон, ацетатне, віскозне і вовна. У випадку змішування во-
локон з різною полярністю необхідно їх брати в рівних кількостях чи використо-
вувати змішання із перевагою волокон з позитивною полярністю.

Вироблення капронових тканин для побутових цілей нашою текстильною 
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промисловістю почалося трохи раніше, ніж тканин з лавсану. Випуск капроно-
вих тканин з кожним роком зростає, асортимент розширюється. Зараз промис-
ловість виробляє понад 100 різних видів (артикулів) капронових тканин. Спо-
чатку з капрону виготовляли легкі, прозорі, ефектні блузкові тканини. Потім 
стали виробляти сукняні і сукняно-костюмні тканини. Сьогодні капронове во-
локно застосовується для виготовлення блузкових, сукняних, костюмно-
сукняних, плащових, декоративних, ворсових та інших тканин. Віскозне, ацета-
тне, триацетатне волокна, метанит, пластилекс, люрекс використовуються в 
капронових тканинах для прикраси у вигляді окремих ниток (просновок) чи 
смужок різної ширини. Для виготовлення костюмно-сукняних, сукняних і деко-
ративних тканин капронове волокно застосовують у вигляді об’ємних ниток, 
ниток фасонної крутки в комбінації з іншими волокнами або як одну із систем 
ниток. Воно додає цим тканинам кращі міцні властивості, вовняність, об’єм-
ність, підвищує стійкість до прання, знижує зминаємість, поліпшує драпірува-
льні властивості і т.д.

Для вироблення капронових тканин застосовують капронові філаментні 
блискучі і матовані нитки положистої, високої (муслінової і крепової) і фасонної 
крутки, об’ємні нитки (еластик, гофрон, мерон та ін.), а також одиночні 
(монофільні) волокна високих номерів круглого і профільованого перетину.

Для виготовлення ворсових тканин використовують штапельну пряжу з 
волокон лавсану, капрону і нітрону в суворому і пофарбованому вигляді, а також 
філаментні нитки. Штапельну пряжу, як правило, виготовляють із грубоволок-
нистого звитого волокна.

Аналіз виробництва синтетичних тканин в Україні
Український текстильний ринок оцінюється в 4-5 млрд. доларів США. При 

цьому частка спортивних, білизняних та панчішно-шкарпеткових виробів стано-
вить близько 1-1,5 млрд. доларів. Ці види одягу практично в усіх країнах світу 
виробляють з використанням еластомірних ниток як у вільному, так і в обплете-
ному вигляді. Цей сегмент ринку України до 1997 р. був повністю зайнятий ім-
портними товарами через відсутність необхідного устаткування для переробки 
еластомірної сировини, а також сучасних технологій переробки та обробки елас-
тичних полотнин і виробів. Тому великої актуальності набуває завдання розроб-
ки асортименту нових зручних та комфортних полотнин і виробів з використан-
ням еластомірних ниток типу лайкри, а також методів оцінки нових властивос-
тей еластичних виробів.

Поліуретанові еластанові нитки виробляють під загальною назвою 
„спандекс”. У зв’язку з тим, що на трикотажних підприємствах України практич-
но відсутнє устаткування з примусовою подачею еластомірних ниток, актуаль-
ним стає розвиток напрямку переробки обплетених еластомірних ниток на три-
котажному устаткуванні. Обплетені нитки можна виробляти методом пневмоз’є-
днання, обпрядіння та обкручування. Усі ці види еластомірних ниток мають ве-
ликий попит для виготовлення різних текстильних та трикотажних виробів.

Сучасну тенденцію розвитку попиту на вироби з еластомірними нитками 
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можна простежити на прикладі панчішних виробів з лайкрою. 
Панчішні вироби належать до найскладніших категорій одягу з точки зору 

різноманітності використовуваної сировини та конструктивних вирішень (дизайн, 
переплетення, кольорова гама) і, що дуже важливо, різноманітності смаків спожи-
вачів. Конкурентоспроможні колготки з лайкрою випускають чотири українських 
підприємства: „УКРАЇНА” (м. Житомир), „МАЛЬВА” (м. Чернівці), „НІКА” 
(м. Нікополь) та „ЛУНАТЕКС” (м. Ірпінь). Еластичні круглов’язані, основов’язані 
та тканинов’язані полотна для верхнього і спортивного одягу випускає АТ 
„УкрНДІПВ”. Еластичні круглов’язані полотнини для білизни та спортивного одя-
гу виготовляють два підприємства: „ЛУТРІ” (м. Луганськ) та „АЛЬТАІР” 
(м. Горлівка). Еластичні шерстяні та напівшерстяні тканини випускає підприємст-
во ”ЧЕКСІЛ” (м. Чернігів), а еластичні поліефірновіскозні – „ВОЛТЕКС” 
(м. Луцьк).

АТ „УкрНДІПВ” спільно з Інститутом проблем матеріалознавства НАН 
України були проведені дослідження і розроблені нові структури високоміцних 
тканин спеціального призначення.

Наші спільні розробки в цій галузі – тканини різноманітних модифікацій з 
високомодульних ниток типу СВМ виробництва російського Кам’янськ-
Шахтинського заводу хімволокна – були впроваджені у виробництво на Дарни-
цькому шовковому комбінаті. У зв’язку з екологічними та технічними трудно-
щами виробництва цієї нитки постачання її протягом останніх років практично 
припинилось. 

В Україні приділяється велика увага ефективнішому використанню націо-
нальних видів сировинних ресурсів та випуску на їх основі конкурентоспромож-
ної продукції.

В умовах недостатнього фінансування створено сучасні енергоресурсозбе-
рігаючі технології котонізації льоноволокон, їх відварювання, вибілювання та 
переробки в сумішну пряжу. Особливо цікавими виявилися результати отриман-
ня такої пряжі із застосуванням ультратонких синтетичних волокон з підвище-
ними гігроскопічними характеристиками. Із цієї пряжі виготовлено зразки три-
котажних виробів, штучного трикотажного хутра, інтегрованих полотнин для 
спецодягу, шнурів для ручної застібки взуття тощо. Ведуться дослідження щодо 
використання льонопряжі у виробах медичного призначення з антимікробними 
властивостями.

8.2.4. Виготовлення лляних виробів
Льон – це сільськогосподарська культура, примхлива як до природних та 

кліматичних умов, так і до агротехніки, агрохімії та сівозмін. Льон вирощують 
тільки на супіщаних та суглинистих ґрунтах, селекційний сорт насіння вибира-
ється відповідно до районів вирощування. Збирають льон у стадії жовтої стигло-
сті, тереблять, обмолочують і відправляють на заводи первинної обробки. Мета
первинної обробки льону – виділити із стебла волокно і видалити всі непрядиль-
ні речовини. Процеси, з яких складається первинна обробка, наступні:

 вимочування лляної соломи;
 віджим і сушка трісти;
 м’яття трісти;
 тріпання льону-сирця;
 очищення трісти.
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Мета вимочування лляної соломи полягає в тому, щоб зруйнувати пектино-
ві речовини, що з’єднують луб’яні бруньки з неволокнистими тканинами стебла. 
Мета процесу м’яття трісти полягає в тому, щоб шляхом механічних дій на стеб-
лі трісти у повздовжньому напрямку подрібнити її деревину та інші неволокнис-
ті тканини і отримати волокно, що називається льон-сирець. При тріпанні льону 
мета наступна – за допомогою спеціальних білей очистити льон-сирець від под-
рібнених у процесі м’яття неволокнистих частин стебла, що називається костра. 
Після тріпання льону-сирця одержується очищене волокно – тріпаний льон. Трі-
паний льон не може бути використаний одразу в прядінні. Він дуже неоднорід-
ний по довжині, товщині і міцності волокон і складається з широких і товстих 
комплексів волокон, тоді як для прядіння потрібні тонкі технічні волокна. Щоб 
зменшити цю неоднорідність, тріпаний льон перш за все піддають чесанню. Цей 
льон поступає на льоночесальні машини, вихідним продуктом яких є чесана 
стрічка і почоси. Дані продукти чесання – льон і почос надходять у льонопрядін-
ня. Для виготовлення побутових тканин пряжу отримують способом мокрого 
прядіння, для технічних тканин (брезент, мішковина) – сухим способом прядін-
ня. В залежності від артикула тканин виробляють і відповідний асортимент пря-
жі. Одержання пряжі – процес не простий. Для цього існують різні типи машин і 
агрегатів, які створюють технологічний ланцюжок обладнання, кінцевим проду-
ктом яких є пряжа, яка поступає в ткацьке виробництво. Лляна пряжа не завжди
поступає в ткацьке виробництво безпосередньо після прядіння. Більша частина 
лляних тканин виробляється із пряжі, яка піддається хімічній обробці в процесі 
відварки, біління чи фарбування. При цих хімічних процесах пряжа в значній 
мірі очищається від нецелюлозних змішень (жирів, воску, білків, пектинових та 
інших речовин), а також відбілюється і фарбується в потрібний колір.

Оздоблення пряжі має велике значення як для процесу ткацтва, так і для 
процесу оброблення тканин. Тканина, яка зроблена з відбіленої пряжі, завжди 
рівномірніше відбілюється, ніж сурова. Для вироблення барвистотканних виро-
бів – чайних скатертин, серветок, постільних покривал, рушників – використову-
ється фарбована пряжа.

Варіння пряжі є одним з основних процесів її обробки. Вона полягає в об-
робці пряжі в лужних розчинах. Зазвичай використовується змішаний розчин, 
який складається з їдкого натру і кальцинованої солі. Хімічна суть відварки по-
лягає в руйнуванні лугами домішок волокна і видалення їх. При цьому прохо-
дить розпад білків, пектинових речовин і омилення жирових речовин. Варка пря-
жі здійснюється у варочних котлах або в спеціальних апаратах.

Основними операціями при білінні пряжі є лужна варка і обробка розчина-
ми гіпохлоридів і перекисів. Для цього використовуються переважно гіпохлорид 
натрію і кальцію, а також перекис водню. Ці з’єднання мають сильні відбілюючі 
властивості.

Для фарбування пряжі використовують переважно штучні органічні фарб-
ники, які отримуються з кам’яновугільної смоли. Найважливішою властивістю 
барвника для пряжі є здатність його створювати яскраві відтінки, які будуть 
стійкими до різних хімічних і фізичних впливів світла, тертя, миття, поту.

Першим процесом, якому піддається основна лляна пряжа, що надійшла в 
ткацьке виробництво, є перемотка її, яка здійснюється на мотальній машині. Ме-
та перемотки основної пряжі – контроль пряжі по всій її довжині і видалення з 
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неї дефектів (шишки, недопряди, великі вузли і слабкі місця), очистка пряжі від 
пуху, пилу, сміття і утворення паковки з достатньою довжиною нитки, яка буде 
зручною для подальшої обробки. Отримані в процесі перемотки паковки посту-
пають у сновку. Процес сновки полягає в тому, щоб згрупувати і намотати на 
одну паковку певну кількість основних ниток однакової довжини.

Для утворення тканини на ткацькому верстаті потрібно піднімати і опуска-
ти нитки основи в певній послідовності і прокладати поперечну нитку між ними, 
а потім переміщувати цю нитку до тканини. Піднімання й опускання ниток осно-
ви здійснюється ремізками, а прибій поперечних ниток – бердом.

Будова тканини характеризується щільністю і взаємним розміщенням ниток 
основи і поперечних. Взаємозв’язок ниток основи і поперечних у тканині визна-
чається видом переплетення. Переплетенням ниток у тканині називається поря-
док перекриття ниток однієї системи нитками іншої системи. Існує дуже багато 
ткацьких переплетень різних видів. Найпростіші з них – полотняне, саржеве й 
атласне. При полотняному переплетенні нитки основи і поперечні нитки пере-
мінно перекривають одна одну. Тканина полотняного переплетення міцна і 
щільна. Всі лляні полотна, мішкові і тарові тканини виробляються полотняним 
переплетенням. При саржевому переплетенні перша нитка основи перекриває 
першу поперечну нитку, друга – другу і т.д. Саржеве переплетення застосовуєть-
ся при виробництві матрацних і технічних тканин. При атласному переплетенні 
поодинокі перекриття сусідніх ниток розміщуються не поруч, як у саржі, а з пев-
ним зсувом. Тканини атласного переплетення широко використовуються при 
виробництві костюмно-пальтових лляних тканин, а також при виробництві ма-
люнків на скатертинах і покривалах. Шляхом видозміни і комбінацій утворю-
ються всі інші переплетення. Для виготовлення парусини і брезенту використо-
вуються переплетення, які відрізняються від полотняного тим, що в ньому нитки 
основи переплітаються з поперечними не по одній, а по дві. При цьому забезпе-
чується надзвичайно велика щільність тканини по основі.

Лляні тканини, зняті з ткацького верстата, не можуть бути безпосередньо 
використані споживачами, оскільки вони ще не мають деяких властивостей, які 
потрібні для їх використання. Ці властивості різноманітні і визначаються призна-
ченням тканини. Вони надаються тканині в процесі хімічної і механічної обробки: 
відбілювання, фарбування, нанесення апретів ширіння, каландрування. Процес 
відбілювання тканини складається з тих же операцій, що і процес відбілювання 
пряжі, але умови їх виконання і послідовність інші. Є різниця також у характері 
підготовки тканини і пряжі та в обладнанні, яке застосовується. Лляні тканини 
фарбують в основному сірчаними і кубовими барвниками. Сірчаними барвниками 
фарбують брезенти і палатки в коричневий, синій і колір хакі. Кубовими барвни-
ками переважно фарбують напівлляні і лляні тонкі волокна у світлі кольори. Пе-
ред фарбуванням лляна тканина піддається стрижці чи обпалюванню. При фарбу-
ванні в темні кольори  полотна розшліфовують і відварюють, а при фарбуванні в 
світлі кольори їх відбілюють. Фарбування тканини здійснюється на прохідних 
апаратах, фарбувально-промивних агрегатах, а також на роликових машинах і 
плюсовках. У лляній промисловості широко використовується просочування тка-
нини розчинами різних речовин, що надають їй водотривких і протигнильних вла-
стивостей. Водотривке просочування використовується при обробці брезентів для
палаток, а також для виготовлення плащів і спецодягу. Щоб захистити тканину 
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від дії мікроорганізмів, її піддають протигнильному просочуванню. Після виходу 
з відбільних агрегатів тканина проходить крізь жгуторозшивник і ще мокрою йде 
на крохмальний сушильно-ширильний агрегат.

Першим процесом, який здійснюється на агрегаті, є апретування. Апрет 
наноситься на тканину для того, щоб надати їй міцності, яка потрібна для здійс-
нення в подальшому швейних операцій, а також щоб надати зовнішнього вигля-
ду, який відповідає сорту виробів. Після цього тканину підсушують на сушиль-
них барабанах, і потім вона поступає в ширильну частину агрегата, де за допо-
могою спеціальних засобів розтягується по ширині в горизонтальній площині. 
Після виходу тканини з крохмального сушильно-ширильного агрегата розпуска-
ють шви, якими з’єднувались куски, і направляють їх на обробний каток. Там 
тканина намотується на ролик і прокачується під сильним тиском між металеви-
ми валами, що обертаються. В результаті тканина набуває характерного матово-
го відтінку, еластичності і щільності. Далі обробляють тканину на каландрі, де 
вона проходить між важкими металевими валами, розгладжується і набуває ви-
гляду готової тканини. В залежності від характеру тканини її обробляють на ка-
ландрі з холодними або гарячими валами. Після обробки гарячими валами підви-
щується її блиск. Блиск, а також деяка міцність тканини забезпечуються при ка-
ландруванні значною мірою завдяки тому, що на неї нанесений апрет. Є два ос-
новних види обробки – глянцева і матова, але буває ще м’яка і жорстка. Глянце-
ву обробку мають скатертини, серветки, носові хусточки, білі полотна; матову –
тонкі білі полотна. Оброблена тканина поступає в сортувальний цех, де її вимі-
ряють, перевіряють, складують, пресують і відправляють на реалізацію.

Тканина з лляного волокна має хороші гігієнічні властивості: високу гігроско-
пічність, швидку вологовіддачу, міцність, зберігає довгий час білизну та інше.

На сьогоднішній день в Україні діє два льонопереробні комбінати – в міс-
тах Рівному та Житомирі.

8.2.5. Швейна промисловість

Одяг є предметом першої необхідності для людини. Він покриває більше 80 %
тіла людини і захищає його від впливів зовнішнього середовища. Завдяки одягу 
людина здатна порівняно легко перенести різні кліматичні умови.

Вимоги, що пред’являються до одягу, можна розділити на споживчі і виробничі. 
До споживчих вимог відносяться гігієнічні, механічні, естетичні та експлуатаційні.

До виробничих вимог відносяться технічні й економічні.
Теплозахисні властивості одягу необхідні для підтримки теплового балансу на 

поверхні тіла людини і залежать від теплового опору одягу і його конструкції.
Повітропроникність сприяє вентиляції шару повітря під одягом і видален-

ню вуглекислого газу. Повітрообмін здійснюється завдяки газопроникності одя-
гу, а також шляхом вентиляції. Гігроскопічність (гідрофільність) необхідна для 
поглинання водяного пару, що виділяється людиною через шкіру, передачі його 
в довкілля.

Механічні вимоги включають міцність на розрив, стійкість до тертя, багато-
разових вигинів, до фарбування, збереження форми.

Естетичні вимоги включають художнє оформлення виробу, підбір матеріа-
лу за забарвленням і фактурою.
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Всі ці вимоги враховуються при розробці моделей і конструкції одягу. 
До технічних вимог відносяться вимоги по дотриманню технічних умов на 

підготовку тканин і розкрій, на пошив, на волого-теплову обробку деталей і ви-
робів загалом.

Економічні вимоги – це фактори, що забезпечують зниження собівартості 
виробів. До них відносяться економічність моделі (мінімальна витрата матеріа-
лів), технологічність конструкції (зменшення трудомісткості обробки, типізація 
та уніфікація деталей), сучасні методи обробки, використання високопродуктив-
ного обладнання, підвищення якості продукції та ін.

Швейні вироби розрізняють:
1. За призначенням – зимові, демісезонні, літні.
2. За конструкцією – однобортні, двобортні, на кокетці, зі шліцами, складками.
3. За кроєм – з ушивним рукавом, з рукавами реглан і комбінованого крою.
4. За силуетом – напівприлеглі, прямі, вільного крою. 
5. За видом матеріалів – вовняні, напіввовняні, шовкові, зі штучних тка-

нин, зі шкіри, шкірозамінника та ін.
6. За фасоном – із застібкою до верху, з відкритою застібкою, широкими 

або вузькими лацканами, комірами різної форми, різними видами і роз-
ташуванням кишень, поясів, обробок і т.п.

Загальні відомості про технології виготовлення одягу
Під технологічними конструкціями прийнято розуміти такі конструкції 

швейних виробів, які дозволяють виготовляти їх у швейних цехах відповідно до 
зразків найбільш простими способами при мінімальних витратах праці і коштів і 
високій якості продукції. Технологічність конструкції швейних виробів визнача-
ється наступними факторами:

 конструкцією деталей верху, підкладки, виключенням з них непотріб-
них швів, виточок, надставок, комірів;

 наявністю уніфікованих деталей і вузлів у виробах;
 застосуванням точного крою і ліквідації підгоночних робіт окремих де-

талей і вузлів;
 скороченням операцій по формуванню деталей верху, заміною ручних 

способів обробки машинними.
Таким чином, різні конструкції виробів і прийняті методи обробки, пов’яза-

ні з конструкцією основних деталей даного виробу, можуть мати різній рівень 
технологічності. Найбільш технологічними конструкціями виробів з тканини є 
вироби, що мають мінімальну кількість деталей і швів. 

Основні етапи процесу виготовлення одягу
Процес виготовлення одягу спеціалізований і поділений на декілька етапів. 

У зв’язку з цим у процесі виробництва одягу беруть участь швейні підприємст-
ва, будинки моделей, різні дослідницькі інститути і технічні лабораторії, які дос-
ліджують властивості тканин і одягу, нормують витрату тканин, розробляють 
нові конструкції деталей одягу.

Підготовка технічної документації і конструкторсько-технологічна підгото-
вка до впровадження нової моделі включає в себе: модельно-конструкторські
розробки, виготовлення робочих лекал базових конструктивних основ, підбір 
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типових розкладок, виготовлення трафаретів.
У масовому виробництві одягу спочатку приймають модель до виготовлен-

ня. Потім починають готувати її до запуску в виробництво, тобто готують усю 
технічну документацію на конкретні моделі.

На підприємствах швейної промисловості виділені спеціальні цехи: експе-
риментальний, підготовчо-розкрійний і швейний.

Робота експериментальних цехів включає: моделювання і конструювання 
одягу, вишукування нових раціональних методів обробки, нормування витрат 
сировини і матеріалів, підготовку кадрів, контроль виробництва.

Особливістю швейної галузі є велика кількість різнорідних виробництв, які 
відрізняються один від одного характером, місцем і умовами виробництва. У 
зв’язку з цим основою розвитку повинна бути концентрація і спеціалізація підп-
риємств, оскільки вказані форми організації виробництва створюють необхідні 
передумови для впровадження прогресивної техніки і технології, а також більш 
повного використання діючого технологічного обладнання.

Види робіт, що застосовуються при виготовленні одягу, можна поділити 
на ручні, машинні, спецмашинні, прасувальні, пресові і роботи, що виконуються 
на машинах-напівавтоматах і апаратах напівавтоматичної дії.

До ручних робіт відносять усі операції, які від початку до кінця виконують-
ся вручну. Ручні операції займають до 20 % від загальної витрати часу.

До машинних і спецмашинних відносяться роботи, що виконуються на сто-
чуючих і спеціальних машинах.

До прасувальних і пресових відносяться роботи, що виконуються прасками 
і на різних пресах з універсальними і спеціальними подушками. При виконанні 
прасувальних робіт широко використовуються всілякі пристосування (колодки 
різної конструкції, розбризкувачі для зволоження деталей, шаблони для виправ-
ки деталей та інше).

Підготовчо-розкрійне виробництво здійснюється в декілька стадій, що 
включають:

 підготовку технічної документації і конструкторсько-технологічну підго-
товку виробництва до впровадження нових моделей;

 підготовку матеріалів;
 виготовлення крою.
Перші дві стадії крою складають підготовчий процес виробництва і проті-

кають паралельно. Результати підготовчого процесу реалізуються у розкрійному 
виробництві, тобто у виготовленні крою.

У загальному вигляді підготовка матеріалів до розкрою складається з насту-
пних операцій: кількісне приймання і розпаковування, тимчасове зберігання, 
підсортування і подача в розкрійний цех.

Розкрійний процес здійснюється двома способами: безнастильним, або роз-
кроєм одиночних полотен, і розкроєм настилів матеріалу. Спосіб розкрою мате-
ріалів визначає технологічну послідовність операцій розкрійного процесу. Най-
більш прогресивним є комп’ютерний розкрій матеріалу.

Процеси волого-теплової обробки. Волого-теплова обробка займає значне 
місце в процесі виготовлення верхнього одягу. Якість і зовнішній вигляд виробів 
багато в чому залежать від якості виконання волого-теплової обробки, за допо-
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могою якої виробу додають потрібної об’ємної форми.
Суть волого-теплової обробки полягає в тому, що під дією тепла і вологи 

волокна тканини стають м’якими, завдяки чому нитки тканини можна подовжу-
вати (відтягувати) або, навпаки, скорочувати, додавати тканинам потрібної 
об’ємної форми. Цю об’ємну форму закріплюють за допомогою тепла і тиску, 
повністю видаляючи вологу з тканини.

Процеси волого-теплової обробки розділяють на прасування, пресування і 
випарювання. Основним обладнанням цих робіт є праски, преси з різними поду-
шками, пароповітряні манекени.

Основними ознаками, що характеризують виробниче підприємство, є: виро-
бнича технічна єдність усіх підрозділів, яка визначається випуском однотипної 
продукції, однотипними технологічними методами виробництва і обладнанням, 
що застосовується; організаційна технічна єдність, яка полягає в єдиному керів-
ництві і спільності матеріальних і фінансових ресурсів. 

Велике виробництво має в своєму розпорядженні ряд економічних переваг, 
які полягають у зниженні собівартості продукції, що досягається за рахунок зме-
ншення трудових і матеріальних витрат, а також умовно-постійних витрат з роз-
рахунку на одиницю продукції.

Великі підприємства мають необхідні фінансові кошти, завдяки чому ма-
ють можливість створювати експериментальні групи і лабораторії, які, в свою 
чергу, забезпечують економію суспільної праці, яка складає невелику питому 
вагу в собівартості продукції.

Крім того, в умовах великого виробництва можливо вдосконалення форм 
розподілу праці і спосіб проектування технологічних процесів. По мірі зростан-
ня технологічного рівня підприємств все більш значущим стає вдосконалення 
управління і форм організації виробництва – концентрації і спеціалізації.

Концентрація є закономірністю розвитку сучасного виробництва, однією з 
основних умов підвищення його економічної ефективності.

Економічна теорія визначає дві форми концентрації – територіальну, тобто 
концентрацію підприємств на території, і виробничу, або концентрацію вироб-
ництва всередині підприємств.

Виробнича форма концентрації відображається за показниками валової про-
дукції, об’єму послуг, кількістю працюючих на підприємстві і розміром основних 
фондів. Найбільш об’єктивним є показник чисельності за кількістю продукції.

Вартість основних виробничих фондів відображає рівень концентрації, 
оскільки, по-перше, розмір виробництва залежить не стільки від кількості і вар-
тості основних фондів, скільки від міри їх використання, по-друге, наявність у 
сфері обслуговування великої кількості приміщень, що орендуються, не дозво-
ляє точно врахувати повний обсяг основних фондів.

Концентрація і спеціалізація дозволять забезпечити впровадження більш 
довершених форм організації виробництва і праці, відособлення групи однорід-
них технологічних операцій. Це послужить заставою безперервного підвищення 
рівня механізації найбільш трудомістких робіт, таких як волого-теплова оброб-
ка, підготовка тканин до виробництва і їх розкрій. Подальше поліпшення техніко
-економічних показників підприємства може бути здійснене за рахунок спеціалі-
зації виробництва.
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Розрізняють три види спеціалізації:
 за виробництвом технологічно родинних видів виробів, або предметна 

спеціалізація;
 за виконанням окремих стадій технологічного процесу, або стадійна 

(технологічна) спеціалізація;
 за виробництвом окремих вузлів або деталей, або подетальна спеціаліза-

ція. Найбільш широке поширення у виробництві одягу отримали предме-
тна і технологічна спеціалізації. Прикладом предметної спеціалізації 
можуть служити підприємства, в основу яких закладена спеціалізація 
підприємств загалом по випуску окремих видів одягу.

Технологічна, або стадійна, спеціалізація передбачає відособлення групи 
однотипних технологічних операцій. В одному й другому випадках спеціалізація 
виробництва, сприяючи більш глибокому розподілу праці, створює необхідні 
умови для поліпшення якості виробів, забезпечуючи зростання продуктивності 
праці в середньому на 10 %.

8.2.6. Трикотажна промисловість

В останні роки в усьому світі трикотажна промисловість розвивається 
більш швидкими темпами в порівнянні з іншими галузями легкої промисловості. 
Це зумовлено високими техніко-економічними показниками трикотажного спо-
собу виробництва, а також збільшенням попиту на трикотажні вироби в зв’язку з 
їх високими споживчими властивостями, особливо вироби із синтетичних воло-
кон: стійкістю форми, міцністю, простотою догляду за виробом.

У міру вдосконалювання техніки і технології трикотажного виробництва і 
розширення використання нових видів сировини стає можливим розвивати виро-
бництво не тільки трикотажних виробів традиційного асортименту, але і виро-
бів, що раніше виготовлялися винятково з тканин. Вітчизняна трикотажна про-
мисловість освоїла виробництво формостійких полотнин для виготовлення дитя-
чих і підліткових пальт і напівпальт. Полотнини одержали назву сукноподібних, 
тому що за зовнішнім виглядом і властивостями вони аналогічні полегшеним 
драпам. При виготовленні жіночих літніх пальт широко використовують трико-
тажні полотнини комбінованих переплетень, вироблені на круглофангових і ос-
новов’язальних машинах з текстурованих поліефірних ниток фірмами Норвегії, 
Данії, Франції та ін.

Технологічні й експлуатаційні властивості трикотажних полотнин для 
пальт характеризуються наступними основними показниками, нормованими в 
технічних умовах: структурою (лінійною щільністю пряжі, щільністю в’язання), 
масою 1 м2, розривним навантаженням не менше 196 Н по вертикалі і 216 Н по 
горизонталі, подовженням при розриві не більше 80 % по довжині і 200 % по 
ширині полотнини, усадкою при замочуванні не більше 6 %, стійкістю до 
стирання, що складає не менше 16000 циклів, повітропроникністю, рівною 
230 дм3/год.

Трикотажні вироби
Асортимент трикотажних виробів різноманітний і умовно може бути розді-
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лений на шість класів: білизняні, верхні, панчішно-шкарпеткові, рукавичні, хут-
ряні вироби і головні убори.

Нижче розглядаються особливості обробки верхніх трикотажних виробів, 
що мають найбільш складну технологію. До основних видів верхніх трикотаж-
них виробів відносяться жакети, джемпери, светри, плаття, сорочки і т.д. Розпо-
діл обробки цих виробів по окремих вузлах аналогічний розподілу обробки по 
вузлах виробів із тканин – це обробка основних деталей, кишень, бортів, рукавів 
та остаточна обробка.

Особливості технології виготовлення трикотажних виробів обумовлені ви-
сокою еластичністю трикотажу. Тому для з’єднання деталей трикотажних виро-
бів в основному застосовують машини ланцюгового стібка, що володіє підвище-
ною розтяжністю і забезпечує завдяки цьому високу міцність швів. 

Для обробки окремих деталей і виконання деяких операцій використовують 
машини човникового стібка. Це роблять у тому випадку, якщо шви при ношенні 
виробу піддаються невеликим деформаціям.

Широке застосування при виготовленні трикотажних виробів, особливо 
білизняних, мають плоскошовні машини. Вироби з трикотажу обробляють на 
петельних, ґудзикових, вишивальних і краєобробних машинах.

Обробка основних деталей. До основних деталей верхніх трикотажних 
виробів відносять пілочки, спинки, передні і задні полотнища спідниць і полови-
нки штанів. Обробка основних деталей складається з виконання сполучних швів 
і оздоблювальних рядків, сточування виточок. У трикотажних виробах виточки 
проектують нерозрізними. Вони можуть бути передні, бічні і верхні. Виточки 
сточують по нанесених крейдових лініях на машинах човникового чи двонитко-
вого ланцюгового стібка і запрасовують. З’єднання частин основних деталей, 
наприклад бочкá й основної частини пілочки, може бути виконане на три- чи 
чотиринитковій сточувально-обметувальній машині, двонитковій машині лан-
цюгового чи човникового стібка. Оздоблювальні рядки виконують звичайним 
способом. 

Обробка кишень. Кишені трикотажних виробів поділяють на прорізні, 
непрорізні і накладні. Прорізні кишені можуть бути в рамку, із клапаном і листо-
чком. Кишені в рамку обробляють однією обшивкою з основного матеріалу, мі-
шковина може складатися з однієї чи двох частин. На пілочку накладають відпо-
відно до розмітки обшивку і приточують двома рівнобіжними рядками. Пілочку 
між рядками розрізають, обшивку викручують на виворітну сторону. З нижньої 
частини обшивки утворюють нижню рамку, для закріплення якої прокладають 
рядок швів, приточуючи обшивки, підкладаючи і приточуючи цією строчкою 
верхню частину мішковини кишені. З верхньої частини обшивки утворюють 
верхню рамку, що закріплюють рядком, який прокладається в шов приточування 
обшивки, одночасно підкладаючи і приточуючи нижню частину мішковини.

Заключні операції обробки кишені – сточування мішковини на сточувально
-обметувальній машині з одночасним сточуванням і обметуванням верхніх зрізів 
обшивки і мішковини.

У кишенях із клапаном мішковину кишені викроюють з трикотажної полот-
нини. Це дозволяє спростити технологію обробки і знизити її трудомісткість.

До пілочки відповідно до розмітки приточують клапан, а потім верхню час-
тину мішковини, підгинаючи її верхній зріз. Завдяки цьому після розрізування 
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пілочки і вивертання мішковини у бік вивороту утворюється нижня рамка кише-
ні, яку закріплюють рядком, що прокладається в шов приточування мішковини. 
Подальша обробка така ж, як у кишенях у рамку. 

У кишенях з ластиком при зборці кишені до пілочки приточують ластики, 
одночасно приточуючи покладені зверху ластики, і верхню частину стібка. Ниж-
ню частину мішковини приточують до пілочки по верхній лінії розмітки. Після 
розрізування пілочки і вивертання окремих частин мішковини у бік вивороту 
ластик закриває вхід у кишеню.

Прорізні кишені можуть бути також оброблені двома обшивками. Для за-
побігання верхніх країв кишень від розтягання в них прокладають тасьму на ма-
шині, що сточує, двониткового човникового чи ланцюгового стібка. Верхній 
край кишень обробляють швом у підгибку із закритим зрізом на машині, що сто-
чує, чи з відкритим зрізом на сточувально-обметувальній машині. Верхній зріз 
кишені може бути обшитий в’язаною планкою з обробленим краєм. 

Бічні і нижні зрізи кишень обметують на тринитковій краєобметувальній 
машині, а потім запрасовують. У виробах багатьох моделей бічні і нижні зрізи 
кишень обробляють бейкою.

Накладні кишені в основному з’єднують з виробом накладним швом, з’єд-
нуючи його з пілочкою лініями розмітки. Непрорізні кишені розташовують у 
бічних швах штанів, швах пілочок платтів і жакетів.

Кишені в бічному шві штанів обробляють без обшивки і підзора двома час-
тинами мішковини, приточуючи їх до передньої і задньої половинок штанів на 
три- чи чотиринитковій сточувально-обметувальній машині.

Кишені, розташовані у швах пілочок, обробляють так, як і аналогічні кише-
ні верхнього одягу з тканин. Різниця полягає в тому, що мішковину кишень три-
котажних виробів приточують до частин пілочок і сточують на машині ланцюго-
вого стібка.

Обробка бортів (розрізів). У залежності від виду і конструкції виробу об-
робка бортів має особливості. У виробах із застібкою до низу борти обробляють 
швом впідгин (цільнокроєні підборти), обшивним швом (відрізні підборти) чи 
обробляють бейкою, обшивками. У виробах із застібкою, що не доходить до ни-
зу, борти (розрізи) найчастіше обробляють “блискавкою” чи планками.

Обробку швом впідгин починають з обметування бортів на краєобметува-
льній машині. Для запобігання країв від розтягання в борти прокладають на ма-
шині двониткового човникового чи ланцюгового стібка тасьму чи прокладку з 
тканини, флізеліну чи приклеюють праскою прокладку з клейовим покриттям.

Остаточно закріплюють підігнуті краї бортів ґудзиками і петлями. На ділян-
ці борта, де немає застібки, краї прикріплюють до пілочок на краєобметувальній 
машині.

Обробку бортів з відрізаними підбортами виконують обточуванням піло-
чок підбортів, на які попередньо з вивороту настрочують тасьму. Подальша об-
робка – та ж, що й у моделях з цільнокроєними підбортами.

Перед обробкою бортів і горловини бейкою чи обшивками сточують плечо-
ві і бічні зрізи виробу на сточувально-обметувальній машині з одночасним про-
кладанням тасьми. Обробку бортів бейкою починають з виготовлення самої бей-
ки, що може бути подвійною чи одинарною із обробленими краями. Застосуван-
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ня одинарної бейки з обробленими краями дозволяє окантовувати краї бортів і 
горловини без підгинання країв бейки. При обробці бортів і горловини подвій-
ною бейкою частини бейки сточують на сточувально-обметувальній машині, а 
потім сточують нижні зрізи бейки, складеної навпіл по довжині. Заготовлену 
бейку зрізами приточують до зрізів бортів і горловини на сточувально-
обметувальній машині. Обробку бортів і горловини виконують обточуванням 
країв обшивками, що викроюються з трикотажної полотнини паралельно петель-
ним стовпчикам. Внутрішні зрізи обшивок попередньо обметують. Обшивками 
обгинають зріз борта, утворивши кант із боку пілочок, і закріплюють прокладан-
ням по краях борта і горловини оздоблювального рядка.

Обробку борта застібкою-блискавкою і планками виконують так само, як у 
виробах із тканин.

Обробка комірів. Коміри трикотажних виробів можуть бути найрізноманіт-
нішої конструкції. Найбільше поширення мають кроєні коміри, що складаються з 
однієї чи двох деталей, одинарні коміри з обробленими чи необробленими краями.

При обробці кроєного коміра з однієї деталі його кінці сточують на сточу-
вально-обметувальній машині. Комір вивертають і припрасовують, утворивши 
по кінцях кант. При обробці кроєного коміра з двох деталей комір обточують по 
кінцях і відльоту, вивертають, утворивши кант і закріплюючи його оздоблюваль-
ним рядком.

В одинарних комірах краї обробляють бейкою, що настрочують чи прито-
чують по кінцях і відльоту комірів. Краї комірів можуть бути також окантовані 
бейкою.

Обробка рукавів. Рукава трикотажних виробів не відрізняються великим 
різноманіттям. Вони всі однотипні. Основне розходження рукавів – у конструк-
ції низу, що може бути з підгинанням, з манжетами чи оформлені ластиком. Низ 
рукавів обробляють звичайно після з’єднання рукавів із проймами. 

Рукава з’єднують із проймами двома способами – у відкриту чи закриту 
пройму. Найбільше застосування має перший спосіб, що забезпечує меншу тру-
домісткість. Рукава вточують у пройми на тринитковій сточувально-
обметувальній машині, сполучаючи насічки на рукавах і проймі, з одночасним 
прокладанням тасьми по окату рукава.

Після з’єднання рукавів з виробом сточують зрізи рукавів і бічні зрізи, у 
виробах з полотнин підвищеної розтяжності одночасно прокладають тасьму.

Низ звичайних рукавів обробляють швом упідгин на двонитковій краєобме-
тувальній машині. Манжети і ластики також з’єднують з рукавами на краєобме-
тувальній машині. 

Остаточна обробка. При остаточній обробці виробів обметують петлі, при-
шивають ґудзики, чистять вироби і піддають їх волого-тепловій обробці. 

Раціональне використання матеріалів
У собівартості одягу масового виробництва вартість основних матеріалів 

(тканини, нитки, ґудзики, хутряні коміри й ін.) складає до 90 %, у якій 95 % займає 
вартість тканин. Тому для підготовчих і розкрійних процесів, у яких відбувається 
переробка матеріалів у деталі, має велике значення раціональне використання тка-
нин і її замінників (трикотажна полотнина, неткані, плівкові й інші матеріали).

Для розкрою деталей у масовому виробництві спочатку виконують розклад-
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ку лекал, що являє собою рамку, у якій нанесені контури деталей виробу з ура-
хуванням технічних вимог, пропонованих до розташування лекал на тканині й 
ощадливого її використання. Внаслідок того, що деталі швейних виробів мають 
складну форму, між ними в розкладці лекал виникають відходи, названі міжле-
кальними відходами. Величина міжлекальних відходів складає 6-20 % площі 
розкладки в залежності від форми, розмірів і кількості деталей виробу, кількості 
комплектів лекал у розкладці й інших факторів.

При розкрої тканин по розкладках лекал виникають втрати і відходи по довжи-
ні настилу через припуски на слабину полотнини при укладенні їх у настили, на сти-
ки полотнин у секціях, обрізку й укладення їх у кінцях настилу. Величина цих втрат 
і відходів для різних тканин і інших матеріалів складає 0,4-1 % довжини настилу.

При використанні в одному настилі матеріалів різної ширини, а також при 
відхиленні її в одному шматку від стандартної величини з’являються відходи по 
ширині матеріалу у вигляді дрібних обрізків. Ці відходи, так само як міжлекаль-
ні відходи і відходи на кінцях і стиках настилу, називаються ваговими відхода-
ми, тому що вони виміряються в одиницях маси. До вагових відходів відносять-
ся крайки з бічних сторін полотнин тканини, що звичайно не використовуються 
у швейних виробах, і обрізи, що утворюються при уточненні контурів і припасу-
ванні деталей по малюнку тканини.

Крім вагових відходів, при настиланні тканини виникають невеликі 
(маломірні) кінцеві залишки від шматків тканини, з яких не можна розкроїти дета-
лі виробу найменшого розміру, що випускається з даної тканини на підприємстві.

Маломірні кінцеві залишки довжиною більше 10-15 см використовуються в 
цехах ширвжитку, іноді продаються іншим підприємствам, що виготовляють 
інший асортимент виробів. Кінцеві залишки, по довжині менше 10-15 см, відно-
сяться до вагових відходів, що реалізуються на стороні разом з іншими ваговими 
відходами у вигляді обтиральних матеріалів і сировини для вторинної перероб-
ки. Частина вагових відходів іде в цех ширвжитку для виготовлення дрібних 
виробів, наприклад наклейок на фігури шахів.

Оздоблення тканин
Тканина, яка сходить з верстатів, називається суровою. Перед тим, як надій-

ти в продаж, вона проходить операції оздоблення. Тканини різноманітного приз-
начення оздоблюють по-різному. Одні відбілюють, інші фарбують, на треті на-
носять друкарський малюнок. Тканини робляться блискучими або матовими, 
гладкими або ворсистими. При остаточному оздобленні їх просочують рідинами, 
що надають їм гарного вигляду, м’якості або жорсткості, молестійкості, здатнос-
ті  не зминатися тощо.

Асортимент тканин значно розширився, а якість тканин поліпшилася завдя-
ки використанню різноманітного типу нових спеціальних оздоблень.

Розроблений простий і дешевий засіб одержання на тканині візерунка з ко-
роткого ворсу (до 2 мм) – так зване флокурування. Тканина з нанесеною на неї 
за заданим малюнком клейовою речовиною поміщається в електростатичне по-
ле, куди також подаються короткі волокна ворсу. Ворсинки, заряджаючись, 
приймають вертикальне положення і приклеюються до тканини по малюнку. З 
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непроклеєних ділянок ворсинки струшуються.
Дуже ефективне оздоблення, яке не зминається. При цьому тканини 

(віскозні, штапельні, деякі бавовняні і напівшерстяні) просочують спеціальними 
сумішами, висушують і піддають термічній обробці. У результаті підвищується 
пружність матеріалу і знижується його спроможність поглинати вологу і, зна-
чить, давати усадку. Якщо таку тканину пропустити через тиснильні каландри, 
що видавлюють опуклий візерунок, а потім піддати термообробці, то такий візе-
рунок збережеться тривалий час (10-15 прань). Таке оздоблення називається 
стійким тисненням.

Сьогодні технологія обробки тканин дуже різноманітна. Наприклад, випус-
каються металізовані тканини. Металізація – нанесення на тканину тонких про-
шарків різноманітних металів: алюмінію, хрому, кадмію, олова, цинку, срібла, 
золота й інших металів, деяких сплавів і неорганічних речовин. Металізація до-
зволяє створити бажані декоративні властивості тканини, а також зробити їх 
теплозахисними, струмопровідними, діелектричними і тому подібними.

Металізовані тканини застосовують для портьєр, плащів, підкладок. З них 
роблять також спецодяг для робітників гарячих цехів.

За старих часів кольорові малюнки (візерунки) наносилися на тканину руч-
ним способом. Такий спосіб називався набивкою, набойкою, тому і тепер іноді 
візерункові тканини називають набивними. Для набивки виготовляли спеціальні 
різьблені форми з рельєфними візерунками або складальні форми, візерунок 
яких набирався з мідних пластинок або дротів. При набивці форму, покриту фар-
бою, накладали на тканину і вдаряли по ній молотком. Щоб малюнок був яскра-
віший, його розцвічували пензлем від руки.

Проте в такий спосіб розмальовувати тканини повільно і дорого. Тому те-
пер набивка майже не застосовується. Сучасні друкарські машини в одну хвили-
ну можуть зробити малюнок на 125 метрах тканини.

У друкарській машині тканина проходить між друкарськими валами і вели-
ким обертовим металевим циліндром. На друкарських валах вигравіруваний пог-
либлений малюнок, на який щітковим валиком наноситься фарба. При друкуван-
ні вал притискає тканину до великого циліндра і на ній утворюється малюнок. 
Кожний друкарський вал наносить на тканину частину малюнка тільки одного 
кольору. Тому на сучасних друкарських машинах буває до 16 валів. Проте в де-
яких машинах один вал може дати і весь малюнок.

Неткані текстильні матеріали
Створення нових синтетичних матеріалів допомогло вченим та інженерам 

розробити способи виготовлення тканин без прядіння і ткацтва. Такі тканини 
називають нетканими. Вони являють собою прошарок волокон, скріплених тим 
або іншим способом.

Неткані матеріали дуже економічні, тому що їх можна робити навіть із від-
ходів – із коротких неповноцінних волокон. Крім того, для їхнього виготовлення 
можуть бути використані волокна усіх видів: лляні, бавовняні, вовняні, штучні і 
синтетичні. І до того ж при їхньому виробництві не потрібно стільки палива, 
допоміжних матеріалів, електроенергії, робочої сили, як при ткацтві.

Якщо ткацький верстат дає за годину у середньому 5 метрів тканини, то 
деякі засоби виготовлення нетканих матеріалів дозволяють одержати до 300 мет-
рів на годину.
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Неткані матеріали відрізняються гарною повітропроникністю, легкістю, 
відмінними теплозахисними властивостями, тривкістю, а за виглядом багато з 
них не поступаються тканим.

Існують різноманітні способи одержання нетканих матеріалів. Основна ма-
са матеріалу для верхнього одягу виготовляється в’язально-прошивним спосо-
бом на чесально-в’язальному агрегаті. При цьому готується волокнисте полотно 
потрібної ширини і товщини, що по транспортеру переміщається до багатогол-
кового в’язально-прошивного приладу, що скріплює полотно рівнобіжними 
строчками. Цим способом виготовляють також напіввовняні матеріали типу сук-
на і драпу для пальт.

Можна одержати нетканий матеріал іншим способом – склеюючи волокна 
спеціальними клеями. Такими клеями може бути деяке синтетичне волокно, що 
плавиться під дією високої температури. Якщо їх змішати з волокнами – складо-
вими основного матеріалу і пропустити через гарячі каландри (металеві вали), то 
вони разплавляться і міцно склеять суміш. Волокна можна проклеювати, опуска-
ючи їх у рідкий каучук.

Застосовуючи різноманітні клеї і суміші волокон, вчені одержали тканини, 
зовсім не схожі одна на одну: і м’які ворсисті, і гладкі.

Важкі дорогі вовняні тканини, товсті ватини і ватяні прокладки в одязі мож-
на замінити ще одним видом матеріалу. Його одержують при з’єднанні 16 недо-
рогих тканих матеріалів із тонкими пінополіуретановими плівками – пористими 
матеріалами типу поролону. В результаті багатьох дослідів учені доходили ви-
сновку, що найкращий спосіб одержання таких матеріалів – склеювання на спе-
ціальній машині текстильної тканини і плівки за допомогою гумових клеїв. При 
з’єднанні тонких трикотажних полотнин, бавовняних, віскозних і нетканих мате-
ріалів з цією плівкою утворюється двошаровий матеріал, одяг із якого за своїми 
теплозахисними властивостями кращий за будь-який інший. Він добре зберігає 
розмір і форму, тому що матеріал практично не сідає.

Вовна штучна (вірніше, регенерована вовна) – волокна, витягнуті з вовня-
них або напіввовняних виробів, відповідним чином оброблені, застосовуються 
в сукняному і валяльно-повстяному виробництвах у суміші з натуральною 
вовною, штапельним волокном, бавовною й іншим. У вжитку термін „штучна 
вовна” застосовується до штучних волокон, наприклад віскозного, відповідним 
чином оброблених, вироби з яких за зовнішнім виглядом нагадують вовняні. 

8.2.7. Шкіряно-взуттєва промисловість

Шкіряно-взуттєва промисловість після текстильної є найважливішою підга-
луззю легкої промисловості. Основна сировина для неї – природна шкіра свійсь-
ких, диких і морських тварин. Широке використання нових синтетичних матері-
алів (штучної шкіри, гуми), парусини, вовни (для валяного взуття), тканини сут-
тєво збагатило й доповнило сировинну базу взуттєвого виробництва. Зі шкіри
виготовляють одяг, шорно-сідельні та галантерейні вироби, деталі для текстиль-
них машин. На розміщення шкіряного виробництва впливають і центри м’ясної 
промисловості, а також традиційні способи й види вичинки шкіри.

У взуттєвому виробництві велику роль відіграють процеси механізації та 
машинобудування для шкіряно-взуттєвого виробництва. Підприємства виробля-
ють жорсткі і шкіряні товари, взуття з натуральної і штучної шкіри. Шкіряна 

Розділ 8. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій466

промисловість – стара галузь виробництва в Україні. Шкіряні підприємства роз-
міщені у Xаркові, Києві, Львові, Василькові, Бердичеві, Миколаєві, Вознесенсь-
ку (Миколаївська обл.). Штучну шкіру виготовляють у Києві, Тернополі, Запорі-
жжі, Луцьку; шкірозамінники – в Одесі. Сучасна взуттєва промисловість Украї-
ни перетворена на велику механізовану галузь. Старі взуттєві фабрики в Києві, 
Xаркові, Дніпропетровську, Миколаєві, Херсоні реконструйовано, у Луганську, 
Києві, Львові, Одесі, Василькові, Запоріжжі, Мукачеві збудовано нові підприєм-
ства. Всього в країні діє 16 шкіряних і 33 взуттєвих виробничих об’єднання.
Найбільші шкіряні об’єднання – у Луганську, Львові, Харкові, Вознесенську, 
Кривому Розі, Хмельницькому. Для шкіряного виробництва важливо удоскона-
лювати діючу і створювати нову технологію, освоювати матеріали з поліпшени-
ми технологічними та експлуатаційними властивостями, механізувати та автома-
тизувати виробничий процес.

Xутрова підгалузь переробляє хутрову, овечу та козину сировину й штучне 
хутро і виготовляє з них хутряні і шубні вироби. В минулому вона мала кустар-
ний і сезонний характер. Зараз у країні збудовані і діють хутрові підприємства у 
Xаркові, Краснограді, Тисмениці, Львові, Одесі, Жмеринці.

В Україні основний хутровий звір – лисиця, яка поширена на всій території. 
Особливо цінне хутро куниці, видри, норки. Заготовляють шкіри ховрахів, хо-
м’яків, водяних щурів, що є шкідниками сільського господарства. Крім того, 
хутрові підприємства переробляють шкіри сріблясто-чорної лисиці, кроля. У 
підгалузі освоєно технологію облагородження овечих шкір, як наслідок – поліп-
шились якість і зовнішній вигляд виробів та їх асортимент. Тут має важливе зна-
чення трикотажне штучне хутро, що імітує натуральне хутро норки, куниці, єно-
та, ондатри, овець. В Україні штучне хутро виготовляють Донецький шовковий
комбінат, Київське виробниче трикотажне об’єднання, фабрики у Жовтих Водах 
і Ясені. Зараз випускають вироби масового вживання, удосконалюються техно-
логії обробки хутрової сировини, із застосуванням нових барвників впроваджу-
ються системи управління виробництвом.

У взуттєвому виробництві відбуваються такі процеси обробки матеріалів: 
механічні (різання при розкрої матеріалів, скріплення деталей нитками, цвяхами, 
шпильками, пресування і формування тиском, формування розтягненням і проги-
ном, відкріплення старих деталей при ремонті взуття), фізико-хімічні (склеювання, 
вулканізація, вощіння, нанесення плівкового покриття), масообмінні (сушіння, 
зволоження), термічні (нагрівання і охолодження). З’єднання клеєм – у швейному 
виробництві шкіряних виробів знайшли застосування рідкі клеї у вигляді еластич-
ної термопластичної плівки товщиною 0,13-0,27 мм. Технологічний процес склею-
вання звичайно складається з підготовки поверхні матеріалу до склеювання, дозу-
вання, подачі та нанесення клею на матеріали, обжиму, пресування та витримки їх 
під тиском до повної полімеризації клею. При використанні клейової кромки 
(прокладочного матеріалу з клейовим порошком) плівки клейових ниток для скле-
ювання їх спочатку прокладають по контуру з’єднання на спеціальних машинах. 
Потім здійснюють закріплення з’єднання гарячим пресуванням на пресі.

Для склеювання термопластичними клеями застосовується обладнання, яке 
має дозуючі прилади для нанесення клею, шаблони для формування матеріалів і 
обладнання у вигляді нагрітих гладильних плит для фіксації підігнутих країв 
деталей і їх приклеювання.
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У взуттєвому виробництві для з’єднання деталей застосовують рідкий клей. 
Технологічний процес полягає в тому, щоб підготувати поверхні матеріалів до скле-
ювання, нанести клей на місце їх з’єднань, підготувати клейову плівку перед склею-
ванням та пресуванням. При підготовці до склеювання поверхню роблять шорсткою, 
що сприяє глибокому проникненню клею в пори. Товщина плівки 0,15-0,7 мм, що 
залежить від властивостей клею, його концентрації, температури і кількості намазок.

Різання – процес руйнування матеріалів різними способами, при яких енергія 
ріжучого робочого органу переходить у роботу, необхідну для даного процесу. Рі-
зання можна виконувати механічним, термічним, фізичним, хімічним способами. 
Механічне різання – процес, орієнтований на руйнування матеріалу під впливом 
ріжучого інструмента внаслідок створення потрібного потужно-деформованого ста-
ну у матерії. До механічного способу відноситься різання лезом і гідроструменем.

Різання лезом: ножем, коли ріжучий інструмент створює тиск на матеріал, 
рухається у напрямку подачі матеріалу; пилкою, коли ріжучий інструмент рухаєть-
ся у напрямку, перпендикулярному подачі, при одночасному насуванні матеріалу 
на лезо ножа; ножицями, коли для розрізання застосовують два ріжучих інструмен-
ти, які рухаються назустріч один одному по розташованому між ними матеріалу.

Гідрострумінь – сформований струмінь рідини, який рухається під тиском з 
надзвуковою швидкістю з сопел спеціальної конструкції.

Термофізичне різання характеризується руйнуванням матерії за рахунок 
термічного ефекту, викликаного дією променів лазера, плазмового струменю чи 
електричного заряду. Механічний контакт з матеріалом відсутній.

При променевому способі різання енергія променя передається матеріалу, 
внаслідок чого відбувається його пропалювання. Плазмовий спосіб ґрунтується на 
використанні плазмового струменя, енергія якого прогріває розрізуваний матеріал 
до втрати його міцності. Руйнування матеріалу при різанні електророзрядом дося-
гається електричною ерозією. Спочатку на лінію різання наноситься струмопровід-
на речовина – графіт, до якої приєднують рухомий електрод з високим тиском.

Термомеханічне різання термопластичних матеріалів характеризується пере-
дачею в процесі енергії поля високої частоти, або енергії ультразвукових коли-
вань. При цьому в обох випадках різання відбувається за рахунок термічного ефе-
кту, а відокремлення частинок матеріалу – за рахунок механічного впливу ріжучо-
го інструмента. Хімічне різання полягає в руйнуванні матеріалу хімічними речо-
винами (кислотами, лугами), які взаємодіють з оброблюваним матеріалом.

З’єднання деталей нитковим способом полягає у пропусканні ниток через ма-
теріал для появи петель, якими і стягують та з’єднують деталі. При великій кількос-
ті з’єднань, які виконуються на машинах (з’єднання, обметування петель, обмету-
вання краю деталі), основним є машинний стібок – човниковий чи ланцюговий.

Пресування і формування відбувається шляхом пластичної деформації. То-
му багато технологічних операцій швейного і взуттєвого виробництва супрово-
джуються пресуванням полімерних матеріалів. У швейному виробництві пресу-
вання з одночасним формуванням застосовується при обробці матеріалу на 
швейних машинах, на гладильних дошках, клейових пресах, праскою, на манеке-
нах. У взуттєвому виробництві пресування і формування використовують при 
обробці матеріалів на швейних машинах і з’єднанні деталей низу взуття цвяхо-
вим способом, а також при обробці деталей на пресах для приклеювання підошв
і підметок, вулканізаційних пресах. Під час формування шляхом деформації, 
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розтягування і прогину відбувається стискання, розтягування та прогин. У взут-
тєвому виробництві знайшли застосування варіанти стискання формуванням: з 
короткочасною витримкою, з витримкою під тиском, з накладкою зв’язків та 
подальшим розвантаженням, багаторазове стискання.

Фарбування взуття: механічний процес – чистка взуття щітками, абразивною 
шкуркою, відновлення форми верху взуття з метою знищення грубих складок, розг-
ладжування верху взуття, формування взуття на колодках; хімічний – хімічна очист-
ка верху взуття, змивання старої фарби; фізичні – зволоження верху взуття, сушіння.

Нанесення лакофарбового покриття на взуття, як і нанесення рідкої плівки кле-
ючої речовини, ґрунтується на адгезії лакофарбових плівок до матеріалу, яка визна-
чається здатністю цих матеріалів до зволоження та розтікання по поверхні матеріалу. 

Історичний нарис з обробки шкіри

Консервування й обробку шкіри тварин почали застосовувати в далекій 
давнині. Первісне застосування шкіри можна бачити на окремих наскельних ма-
люнках, по випадкових знахідках у курганах.

Оскільки сира шкіра швидко гниє, а при висушуванні стає твердою, то її 
намагалися якось обробляти. Ескімоси поліпшували властивості тюленевої шкі-
ри шляхом жування, татари дубили шкіру в кумисі, властивості шкіри поліпшу-
вало і змазування жиром. При цьому дублена 3-4 тис. років тому шкіра в Китаї, 
Давній Індії і Єгипті збереглася до наших днів.

Як одяг шкіра застосовувалася ще в кам’яному віці. Спочатку її обробляли 
тільки шляхом скобління, пізніше стали виробляти більш уміло.

Найбільш древнім і найпоширенішим способом дублення шкіри є танидне 
(рослинне) дублення. Для цього використовували різні рослини і їхні частини, у 
яких маються дубильні речовини – таниди: дубову кору, плоди акації, кору, лис-
ти і паростки сумахового дерева, кору мирти, верби та ін. Шкіра, дублена рослин-
ними екстрактами, набуває світло-бежевого кольору, еластичності. Вона всмок-
тує вологу, завдяки чому її можна фарбувати розчинними у воді барвниками.

Починаючи з XVIII ст. у Європі поширився новий спосіб дублення, що при-
йшов з Месопотамії. Оброблені ним шкіри називалися сап’ян, у Франції вони 
були відомі як марокен. Сап’ян – шкіра, вироблена з кози чи овчини рослинними 
дубителями, слабко прожирована і пофарбована в яскравий колір.

Найбільш стародавнім писальним і палітурним матеріалом є пергамент. 
Пергамент – висушена на рамі недублена шкіра, витончена і відшліфована, –
одержав свою назву по м. Пергаму (ІІІ-ІІ ст. до н.е.). Там його широко застосову-
вали як матеріал для листа.

Синтетичні дубильні речовини стали застосовувати з 1912 р. Техніка худо-
жнього оформлення шкіри залежить від виду і способу її обробки. Так, шкіри
рослинного дублення прикрашають гравіруванням, тисненням, у техніці батик і 
лінійною. Предмети, виготовлені зі шкіри мінерального дублення (хромове дуб-
лення, дублення алюмінієвими квасцями), прикрашають тисненням, випалюван-
ням, аплікацією чи плетивом у техніці інтарсії.

За останні рік-півтора спостерігається небувалий підйом у шкіряно-
взуттєвому секторі країни. З’являються і завойовують ринок, все більш і більш 
витісняючи імпортований товар, українські торгівельні марки, які за своєю якіс-
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тю і дизайном не поступаються кращим світовим аналогам. Це активізувало ви-
робників взуття в Україні працювати в напрямках покращення якості взуття, 
вдосконалення технологічних процесів, якнайшвидшого реагування на запити 
покупців на ринку взуття в цілому, урізноманітнення підходів до моделювання, 
добору матеріалів, покращення системи збуту продукції та багатьох інших на-
прямків взуттєвої індустрії.

Характеристика процесів шкіряного виробництва
Головною продукцією шкіряного виробництва є шкіра. В процесі виробки 

шкіри зі шкури видаляють волосяний покрив, епідерміс і підшкірну жирову тка-
нину, тобто використовується тільки дерма шкіри. Основу шкіряного виробниц-
тва складають різні технології, які розробляються для кожного виду шкіри. У
виробництві шкіри використовують сировину, воду, повітря і різноманітні хіміч-
ні матеріали: луги, кислоти, солі, мінеральні та органічні дубителі, в результаті 
відбувається послідовне перетворення шкури тварини в шкіру.

Розрізняють обробки сировини і напівфабриката хімічними реагентами, 
механічними впливами і за допомогою фізико-хімічних явищ: сушки, зволожен-
ня, зміни структури дерми з часом.

Основними процесами шкіряного виробництва є відмочувальні, зольні, пе-
реддубильні, дубильні, фарбувально-жирувальні, сушильні й обробка шкір.

Існує одна загальна схема виробки шкір усіх видів, яка налічує три етапи:
1 – виділення зі шкір дерми з певною мікроструктурою і хімічним складом 

(отримання голини);
2 – отримання видубленого напівфабрикату, яке супроводжується фіксаці-

єю структури голини, а в деяких випадках додатковою її зміною, а також напов-
ненням. Видублений напівфабрикат відрізняється стійкістю до дії вологи, термі-
чних і бактеріальних дій;

3 – отримання шкіри, тобто надання видубленому напівфабрикату необхід-
них фізико-механічних і органолептичних властивостей.

Згідно з цією схемою всі процеси і операція шкіряного виробництва поділя-
ються на три основні групи: підготовчі, які закінчуються отриманням голини; 
переддубильні і дубильні, які закінчуються отриманням видубленого напівфаб-
рикату; фарбувально-жирувальні, сушильні і оброблювальні, які закінчуються 
отриманням шкіри.

Процес обробки овчини 

1. Відмока
Відмока полягає в обробці сировини чистою водою зазвичай з додаванням 

деяких хімічних речовин. Призначення відмоки: привести шкуру у стан, близь-
кий до парної за ступенем обводнення і мікроструктури, видалити зі шкіри бруд, 
кров, консервуючі речовини і розчинені білки (альбуміни і глобуліни). В процесі 
відмоки шкіра поглинає значну кількість води, при цьому відбувається гідрата-
ція білків і їх набубнявлення. Тривке зв’язування води з активними групами біл-
ка в основному водневими зв’язками (з іонізованими групами NНз

+, СОО-, ОН- і 
групами пептидних ланцюгів -СО-, -NН-) відбувається під дією сил тяжіння. 
Вода гідратації не виділяється при механічному тиску і не здатна розчиняти інші 
речовини. Вміст води гідратації – 44-47 % від маси сухого колагену. Вода набуб-
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нявлення – інша частина води, що міститься в шкурі. За рахунок молекулярно-
кінетичного руху молекул вода рівномірно розподіляється в структурі колагену і 
значно збільшує його об’єм. Набубнявлення колагену сильно збільшується при 
введенні у воду лугів і кислот.

У результаті обводнення і вимивання розчинених білків у процесі відмоки 
відбувається збільшення внутрішньої поверхні структурних елементів дерми і 
зміна її фізико-хімічних властивостей. Обводнена шкура стає більш м’якою, гну-
чкою і здатною взаємодіяти з хімічними речовинами. У такому стані вона легко 
піддається подальшим хімічним і механічним обробкам.

2. Обезволошування і зоління
Мета обезволошування – повне видалення зі шкури волосу й епідермісу. 

Обезволошування шкір складається з двох стадій:
1) руйнування або видозміни епідермісу;
2) механічного видалення волосу на волосозгонних машинах.
Застосовуються різні засоби обезволошування шкур. Обезволошування, 

засноване на використанні гідроксиду кальцію і сульфіду натрію, виконується в 
двох варіантах: намазне обезволошування і обезволошування, поєднане із золін-
ням, зберігаючим або незберігаючим вовну. З екологічних міркувань віддається 
перевага ферментативному обезволошуванню, а також обезволошуванню, засно-
ваному на застосуванні хлоровміщуючих речовин-окислювачів.

3. Міздріння
Призначення міздріння – відокремити підшкірну жирову тканину (або мізд-

рю) від дерми. Міздріння сприяє більш рівномірній дії води і реагентів у проце-
сах відмоки і зоління на структуру дерми. Міздріння проводиться два рази: в 
сировину після промивки перед відмокою і в голині після зняття волосу (при 
обезволошуванні – золінні із збереженням волосу) або після зоління без збере-
ження волосу. У виробництві шкір хромового дубління міздріння часто прово-
диться один раз у голині. Шкури можуть піддаватися міздрінню на м’ясокомбі-
натах. Це дозволяє більш раціонально використовувати відходи шкіряного виро-
бництва. Міздріння шкур відбувається на міздрильних машинах.

4. Пікелювання
Розчин, що містить кислоту і нейтральну сіль, називається пікельним розчи-

ном, або пікелем, а процес обробки їм голини – пікелюванням. Призначення пікелю-
вання – консервування голини на довгий термін до дубління, а також підготовка її 
до дубління сполуками хрому. Після пікелювання змінюються фізичні і хімічні влас-
тивості голини: підвищується її проникність, зменшується деформування структури 
і об’єму дерми (в межах 10 %). Кислота, поглинута голиною при пікелюванні, змі-
нює лужність дублячих сполук хрому і тим самим регулює весь процес дубління.

Як правило, до складу пікеля входить сірчана кислота і хлорид натрію (в 
деяких випадках сульфат амонію). Однак широко використовуються розчини, в 
яких поряд із сірчаною кислотою вводять органічні кислоти або їх солі 
(мурашина і оцтова кислоти, фталевий ангідрид, форміат натрію). Як сіль у цих 
системах використовується хлорид натрію.

5. Дубління
Дубління є одним з найважливіших процесів вироблення шкіри. Призначен-

ня дубління – перетворити голину шляхом обробки дублячими речовинами у 
шкіру. Дубління являє собою структурування колагену дублячою речовиною. 
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Після дубління отримують шпаруватий напівфабрикат з певними властивостями, 
характерними для видубленої шкіри: високою температурою зварювання, вели-
кою міцністю при розтяжці, стійкістю до гниття, до дії підвищеної температури і 
ферментів. Волокна шкіри втрачають здатність склеюватися при сушці. Таким 
чином дерма після дубління, сушки і відповідної обробки стає придатною для 
виробництва різноманітних виробів (взуття, одягу, галантерейних та ін.). Лише в 
деяких випадках шкіра виробляється без дубління. До таких шкір належать сиро-
м’ять і пергамент. Процес дубління є незворотним, оскільки дубитель не вимива-
ється і не переходить у розчин з видубленого напівфабрикату.

Відносно низька вартість, гарна наповнювальна здатність і набутий у ре-
зультаті дубління білий колір шкіри дозволяють вважати сполуки титану перспе-
ктивними для використання у виробництві шкіри. Застосований у шкіряній про-
мисловості титановий дубитель – сульфаттитанілат амонію – отримували шля-
хом обробки титановміщуючої сировини сумішшю сірчаної кислоти і сульфату 
амонію до утворення спека з подальшим вилужуванням його водою до переводу 
титану у розчин, з якого подвійну сіль титаніла і амонію висалювали сульфатом 
амонію і сірчаною кислотою. Недолік даного способу – тривалий за часом про-
цес вилужування і недостатньо повний перехід титану із спека у розчин (ступінь 
видобування титану складає 86 %).

Але все ж таки на шкіряних підприємствах України більш розповсюджене 
хромове дубління. Шкіра хромового дубління має високі показники міцності і по-
довження при розриві, відрізняється м’якістю і еластичністю, стійка до дії кислот і 
лугів. У вологих умовах шкіра хромового дубління швидко намокає і дуже повіль-
но висихає. Шкіра хромового дубління не руйнується у воді, що кипить, її темпера-
тура зварювання 120-130 °С. Висушена шкіра хромового дубління не може бути 
розмочена повною мірою ані в гарячій, ані в холодній воді. Вода легко проникає у 
хромовану дерму, структурні елементи якої, однак, залишаються водонепроникни-
ми через наявність зв’язків, які не зникають після розмочування шкіри. 

6. Двоїння
Проводиться після згонки волосу, міздріння і чистки лицьової поверхні 

(двоїння голини) або після хромового дубління (двоїння напівфабрикату). Приз-
начення двоїння – вирівнювання голини або напівфабрикату по товщині і розді-
лення їх на два шари: верхній – лицьовий спилок заданої товщини і нижній –
бахтарм’яний спилок. Двоїння є однією з найважливіших в економічному відно-
шенні операцій шкіряного виробництва, оскільки дозволяє краще використову-
вати сировину, тобто отримувати з однієї й тієї ж кількості більше шкіри та іншу 
продукцію.

Для двоїння використовують двоїльно-стрічкові машини, як вітчизняні, так 
і закордонні. 

Двоїння після хромового дубління має свої переваги: шкіри виходять більш 
рівномірними по товщині, відпадає необхідність окремого дубління верхнього і 
нижнього спилку, утворюються кращі санітарно-гігієнічні умови праці. Недолі-
ком двоїння після хромового дубління є утворення великої кількості спилкового 
обрізу у зв’язку з підвищеними вимогами до якості і рівномірності по товщі ни-
жнього спилку. В наш час існує тенденція до проведення двоїння у виробництві
шкір хромового дубління на стадії голини. Незважаючи на підвищення трудоміс-
ткості двоїння в голині, вихід шкіри за площею збільшується на 6-8 %, протікан-
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ня всіх наступних процесів відбувається більш ефективно і рівномірно. У ре-
зультаті цього шкіра виходить більш міцною з більш гладкою лицьовою поверх-
нею, з менш виразною борушистістю і заполистістю. Вказані переваги мають 
велике значення у виробництві еластичних шкір хромового дубління.

Перед фарбуванням і жируванням напівфабриката відбувається пролежка, ме-
ханічні операції і різноманітні рідинні обробки в залежності від призначення шкіри.

7. Фарбування
Фарбниками називаються пофарбовані органічні сполуки, які мають добрі 

фарбувальні властивості, тобто здатні надавати іншим речовинам (шкірі, текстиль-
ним волокнам, пластичним масам та ін.) достатньо міцне і яскраве забарвлення. 
Основні властивості фарбника, тобто колір і здатність фарбувати речовини, знахо-
дяться в прямій залежності не тільки від хімічної природи фарбника, але і від виду 
матеріалу, що фарбують, інтенсивності забарвлення, способу фарбування і т.д.

Для фарбування шкір хромового дубління застосовують в основному кис-
лотні, прямі, хромові і спеціальні фарбники для шкіри. Іноді для поглиблення 
забарвлення використовують основні фарбники.

8. Жирування
Жируючі речовини вводять у шкіру для надання їй м’якості, гнучкості, міц-

ності, зносо- і водостійкості. Жир адсорбується на поверхні структурних елемен-
тів шкіри, допомагаючи кінцевому їх розділенню. Вони є змазкою 
(пластифікатором), яка пом’якшує шкіру і водночас сприяє орієнтації структур-
них елементів під впливом деформуючих зусиль. Останнє зміцнює шкіру.

Молекули жиру блокують гідрофільні групи білка, знижуючи змочування 
шкіри, завдяки чому підвищується її водостійкість. 

Модернізація шкіряного виробництва відбувається за рахунок застосування 
нових хімічних препаратів. Широке застосування на шкіряних підприємствах 
СНД знайшли готові жируючі композиції серії Триамол. Жируючі матеріали Три-
амол С та Триамол Н рекомендується використовувати у виробництві шкір для
верху взуття і шорно-сідельних, як самостійно, так і в комбінації один з одним.

Для отримання світлих шкір освоєно виробництво жируючої композиції 
Емульсиж-21. Це світлостійка готова жируюча композиція, у склад якої входять 
сульфатовані натуральні і штучні жири і масла.

У хутряній промисловості широке застосування знайшла жируюча багато-
компонентна композиція Ніксол, до складу якої входять натуральні сульфатова-
ні жири і спеціальні добавки, які виключають запах риб’ячого жиру. Даний про-
дукт світлостійкий і не викликає пожовтіння шкіряної тканини.

Крім того, освоєне виробництво полімерного акрилового дубителя ВАС, 
який є водним розчином акрилових сополімерів. Даний продукт одночасно має 
додублюючі і наповнювальні властивості, добре зарекомендував себе у виробни-
цтві шкір для верху взуття, особливо підвищених товщин.

До переваг полімерного акрилового дубителя ВАС відносяться підвищення 
міцнісних властивостей шкіри, вирівнювання товщини і щільності за рахунок 
вибіркового поглинання сополімеру. 

9. Наповнення, додубління і гідрофобізація
Наповнення шкіряного напівфабрикату проводиться з метою вирівнювання 

його фізико-механічних властивостей, товщини і щільності шкір по топографіч-
них ділянках, підвищення їх повноти, еластичності, стійкості до стирання, дії 
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води, хімічних реагентів і поту, збереження деталей низу взуття від пересихання 
в процесі його виготовлення.

Додубління напівфабрикату передує його наповненню полімерами. Основ-
не призначення додубління полягає у додатковому формуванні структури дерми, 
зменшенні тягучості, зміцненні лицьової поверхні і підготовці напівфабрикату 
до сушки, а також при необхідності і до шліфування.

Гідрофобізація – підвищення водостійкості шкіри – зазвичай досягається 
при її жируванні. Однак у процесі експлуатації виробів зі шкіри жири можуть 
губитися (до 50 % і більше), а можливості використання сильножированої шкіри 
обмежені. Тому найбільш зручним є спосіб підвищення водостійкості шкіри за 
допомогою спеціальних речовин – гідрофобізаторів. Їх можна вводити в проце-
сах жирування, наповнення, додубління, особливо при виробці велюру. 

10. Сушка і зволоження
Рідинні обробки призводять до значного поглинання шкіряним напівфабри-

катом води, від способів видалення якої в значній мірі залежать якість шкіри і 
вихід її за площею. Вода, яка міститься у напівфабрикаті, може бути безпосеред-
ньо пов’язаною з макромолекулами білка за допомогою водневих зв’язків і сил 
електростатичного притяжіння (вода гідратації). Цей зв’язок здійснюється функ-
ціональними групами колагену і речовин, які введені у напівфабрикат і мають 
полярний характер молекул (дубителі, наповнювачі та ін.). Вода гідратації приє-
днується до білка з виділенням теплоти і не видаляється з дерми навіть при дуже
високому механічному тиску, не розчиняє сторонні речовини.

Капілярна вода – це вода, яка розміщується в мікрокапілярах (діаметр мен-
ше 0,1 мкм) напівфабрикату, за виключенням води, яка гідратаційно пов’язана зі 
стінками капілярів. Капілярна вода утримується в напівфабрикаті силами повер-
хневого натяжіння, але значно слабше, ніж вода гідратації. Капілярна вода може
бути поглинута дермою як при безпосередньому контакті з водою, так і сорбці-
єю води з повітря.

Вода намочування не настільки пов’язана з напівфабрикатом. Вона запов-
нює крупні капіляри і пустоти в дермі. Вода намочування поглинається напівфа-
брикатом тільки при безпосередньому контакті з нею.

Основна сушка шкір полягає перш за все у видаленні води намочування і 
капілярної води. Більша частина незв’язаної води може бути видалена механіч-
ним віджимом спеціальними пресами, у центрифугах і на віджимних машинах. 
Віджим є економічно вигідною операцією видалення води, оскільки не потребує 
великої кількості енергії для випаровування води і прискорює її видалення. Во-
логість віджатого напівфабрикату знаходиться в межах 45-62 %. У процесі суш-
ки віджатий напівфабрикат повинен бути доведеним до повітряно-сухого стану, 
тобто до вологості близько 14 %.

У процесі сушки змінюються фізико-хімічні властивості напівфабрикату і 
закінчується формування структури шкіри, яке було розпочате при дублінні.

Після основної сушки напівфабрикату повинні були б виконуватись механі-
чні операції для надання йому гнучкості, еластичності, міцності, підвищення 
гладкості лицьової поверхні. Однак відразу проводити ці операції доволі пробле-
матично, оскільки після зневожування волокниста структура дерми є малорухли-
вою і нібито частково склеєною. Механічна дія на напівфабрикат у такому випа-
дку може призвести до його розриву і появи різних дефектів (тріщин, подряпин
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та ін.). Для підвищення пластичності висушеного напівфабрикату слід його зво-
ложити. Вода послаблює міжланцюгову взаємодію в колагені, руйнує неводот-
ривкі міжмолекулярні зв’язки (водневі та електровалентні), знижує тертя між 
елементами структури дерми, сприяючи деформуванню напівфабрикату.

11. Покривне фарбування
Покривне фарбування – нанесення на лицьову поверхню напівфабрикату 

покриття для захисту його від вологи, механічних і хімічних дій. У цій найважли-
вішій операції шкіряного виробництва досягається вирівнювання неоднорідності 
лицьової поверхні шкіри, покращуються її експлуатаційні властивості: покриття 
захищає від забруднення (бруд легко очищується). Важливим є й те, що покривне 
фарбування – основний засіб для отримання модного кольорового тону, який зна-
чною мірою визначає асортимент шкір. Раціональне використання шкіряної сиро-
вини, відбір і сортування голини і напівфабрикату по ходу технологічного проце-
су дозволяють обробляти шкіру найбільш ефективними способами. 

12. Механічні операції обробки
На якість обробки шкір великий вплив мають механічні операції, які зміню-

ють пружно-пластичні властивості шкір і зовнішній вигляд покриття. Вони поді-
ляються на операції, які передують сушці, тобто ті, які виконуються після фар-
бувально-жирувальних процесів, і операції, які виконуються після сушки і зво-
ложення шкір.

До операцій, які передують сушці, відносяться віджим, розводка, обрізка країв.
Віджим виконується аналогічно віджиму напівфабрикату після дубління.
Розводка призначена для розгладжування лицьової поверхні шкіри й усу-

нення на ній зморщок, згинів і складок. Напівфабрикат при розводці розтягуєть-
ся і стискається. При розтяганні зменшується тягучість шкіри, а при стисканні 
відходить волога.

У результаті розводки збільшується площа шкіри і зменшується її товщина.
Обрізка нерівних країв шкір хромового дубління сприяє кращому наклеюван-

ню шкір на пластини або плити вакуумної сушилки в процесі сушки. Для обрізки 
використовуються спеціальні машини або ножі (ручна обрізка). Друга обрізка кра-
їв виконується після заключної обробки шкіри для надання їм товарного вигляду.

Зняття тонкого шару напівфабрикату з лицьової сторони або бахтарми здій-
снюється шліфуванням. При шліфуванні бахтарми шкіра вирівнюється по тов-
щині і набуває бархатистості. Шліфування лицьової поверхні проводиться для 
видалення дефектів, а також для вироблення ворсових шкір (велюр, нубук, зам-
ша), хоча часто для цієї мети шліфування проводиться по бахтарм’яній стороні 
(окрім нубука). Втрати маси напівфабрикату після шліфування можуть бути від 
3 до 15 % у залежності від стану його лицьової поверхні.

Пресування і гладження – операції, необхідні для формування лицьової пове-
рхні шкіри, надання їй красивого вигляду, завершення процесу плівкоутворюван-
ня з покривної фарби. Пресування напівфабрикату в процесі обробки проводиться 
два-три рази за допомогою гідропреса з гладкою, пилеподібною, під шевро або з 
іншим малюнком верхньою плитою, нагрітою до температури 65-100 °С, при 
встановленому методиками тиску з витримкою (3-8 с) або без витримки. Плити з 
малюнком дозволяють сильніше зміцнити лицьовий шар напівфабрикату, змен-
шити його поглинальну здатність, перешкоджають провалу покривної фарби.

Розгладження – більш зручна, ніж пресування, операція, але протікає в 
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більш м’яких умовах, тому застосовується в основному на заключних стадіях 
обробки (до або після закріплення).

Прокатка – заключна обробка шкір для низу взуття спеціальними котками з 
метою зміцнення шкіри, вирівнювання її поверхні і надання їй блиску. Зміцнен-
ня шкіри підвищує її міцність і знижує вологоємність і водопроникність.

Тяжка потребується для надання напівфабрикату м’якості та еластичності. 
Це досягається розтяжінням і згинанням напівфабрикату на спеціальній машині.

Тяжка дозволяє розділити структурні елементи дерми, які частково склеїли-
ся в процесі сушки, розтягнути і зорієнтувати їх у напрямку зусилля і тим самим 
підвищити міцність шкіри.

Вимір площі і товщини шкір відбувається автоматично на прохідних маши-
нах контактної і безконтактної дії з механічними, електричними або електронни-
ми обліково-підсумовуючими приладами.

Нова технологія – виготовлення композиційної шкіри

На нашому ринку не так давно з’явився цікавий матеріал – композиційна 
шкіра. В Китаї з неї шиють взуття. На вигляд і на запах це натуральна шкіра, але 
якщо її підпалити, утворюється огар – ознака присутності полімеру. Ця шкіра 
виготовлена з роздрібнених до волокнистого стану відходів шкіряного виробни-
цтва, поєднаних смолою, тому і ціна взуття, пошитого з такої „шкіри”, складає 
до 6 $ за оптовими розцінками.

За фізико-механічними властивостями цей матеріал близький до натуральної 
шкіри: випробування показали добру міцність ниткових швів і кріплень з низу до 
верху. Він добре формується і стійко зберігає форму. Тому в експлуатації таке взуття 
може знаходитися достатньо довго. Що ж стосується гігієнічних властивостей ком-
позиту, то про них нічого не відомо. Дослідження в цій сфері проводить Міністерст-
во охорони здоров’я, але поки ніяких відомостей звідти не надходило. Тому можна 
тільки припустити, що оскільки в композиційній шкірі, на відміну від натуральної, 
немає шпар, вона не вбирає вологу. Це означає, що взуття з такого матеріалу добре 
послужить у сиру погоду восени або навесні. Але відсутність шпар має свої мінуси: 
не пропускаючи вологу ззовні, композиційна шкіра не виводить її зсередини.

У нашій країні поки ще не використовується така технологія, тому важко 
дати відповіді на ряд запитань. Важко сказати, чи може композиційна шкіра про-
тистояти весняно-осінній негоді, зимовому морозу. Невідомо, який саме полімер 
застосовується при її виробництві і наскільки він стійкий до низьких температур.

Що стосується зовнішнього вигляду, то взуття з композиційної шкіри так 
само красиве й елегантне, як і з натуральної, і нічим не відрізняється від неї.

8.2.8. Історія виникнення взуття

Взуття призначене для захисту стопи і гомілки від механічних ушкоджень чи 
охолоджень, перегрівання, від впливу води і забруднень. Людина почала користува-
тися взуттям на дуже ранній стадії свого розвитку. Як матеріал для взуття вона за-
стосовувала шкіри тварин, шматки яких оберталися навколо стопи і закріплювалися 
на ній смужками з цієї ж шкіри чи жилами. У стародавності у римлян і єгиптян за-
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стосовувалося взуття, що складалося з підошов і окремих ремінців. У країнах з по-
мірним кліматом, де тепле літо змінюється холодною і сніжною зимою, людині 
треба було захищати не тільки підошву стопи, але і всю стопу і навіть гомілку. Пра-
гнення людини зробити взуття більш зручним і міцним приводить до поступового
ускладнення його конструкції і поділу його на деталі. Цьому сприяв розвиток реме-
сел, у тому числі вироблення шкір: для верху взуття стали застосовувати більш м’я-
кі шкіри, для низу – більш тверді. У процесі вдосконалення конструкції взуття змі-
нюються і матеріали, які застосовувались при її виготовленні. Замість смужок шкі-
ри і жил для скріплення деталей використовуються нитки з волокон тваринного і 
рослинного походження. Поступово удосконалюються й інструменти для виготов-
лення взуття; поряд з ножем і молотком широко застосовуються тонкі шила і голки.

Подальший розвиток шевського ремесла привів до появи устілки. Спочатку 
устілку застосовували для зм’якшення опорної поверхні для стопи і виготовляли 
з м’яких матеріалів. Устілка як деталь, до якої прикріплювався верх, а іноді і 
підошва, з’явилася пізніше, при переході до затягування взуття на колодку з 
прикріпленням підошви ниткою. Одним з найбільш давніх способів кріплення 
верху з низом взуття є виворітний. Паралельно з ним розвивався спосіб прикріп-
лення підошви зовнішнім і внутрішнім швом. З появою колодки широке поши-
рення одержали шпилькові способи прикріплення підошви і каблуків. Спочатку 
колодки застосовували тільки для розправлення готового взуття, а потім для 
формування на них деталей у процесі виготовлення взуття.

Слід зазначити, що в минулому форма взуття різко диференціювалася в 
залежності від майнового положення населення. У багатьох випадках взуття бу-
ло привілеєм імущих верств населення. Так, у Римській імперії для кожного кла-
су населення було встановлене особливе за формою, кольором і обробкою взут-
тя. У середньовіччя в Центральній Європі регламентували довжину взуття: горо-
дянам і селянам дозволялося носити тільки коротке взуття, тоді як панівні групи 
населення могли носити довге, з носками, що догори загинаються. На Русі по-
всякденним було шкіряне взуття примітивної форми.

Корінній зміні форми і конструкції взуття сприяла поява в 1845 р. швейної 
машини. Завдяки цьому з’явилася можливість виготовлення взуття більш склад-
ної форми з окремих деталей. У результаті винаходу в 1858 р. прошивної маши-
ни, а в 1887 р. допельної машини був механізований процес прикріплення пі-
дошви. У 1883 р. була винайдена затяжна машина, у 1888 р. – обтяжна. Це до-
зволило полегшити процес формування взуття на колодках. Винахід і застосу-
вання зазначених машин привели до різкого підвищення продуктивності праці, 
збільшення випуску взуття і розширення його асортименту. 

Взуття виготовляли в основному зі шкіри. Однак з розвитком промисловос-
ті штучних шкір і плівкових матеріалів у взуттєвому виробництві починають 
застосовувати такі замінники шкіри: гума і кожеміт (пласткожа) – для низу взут-
тя, картон – для устілок, тканина з покриттям з нітроцелюлози – для задників і 
підносків та ін.

Застосування нових матеріалів для низу взуття вимагало перегляду техно-
логії кріплення низу, тому що гума легко проривалася (відтиналася) нитковим 
швом і погано тримала гвинт. Були розпочаті спроби використовувати для кріп-
лення гумових підошов клеї, зокрема клей „Аго” (нітроцелюлозний), призначе-
ний для кріплення шкіряних підошов. Однак це не дало позитивних результатів. 
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Подальші дослідження в цьому напрямку привели до створення високопродук-
тивного клейового методу кріплення гумового низу взуття із застосуванням гу-
таперчевого клею, одержуваного з коренів рослини бересклета. Збільшення ви-
пуску взуття на основі цього методу викликало необхідність вишукування нових 
видів матеріалів для клеїв у зв’язку з недостачею рослинної сировини. Були роз-
роблені методи хімічної обробки поверхні гум, що дозволили застосовувати для 
склеювання клей „Аго” і перхлорвініловий клей.

Після синтезування й організації виробництва поліхлоропренових каучуків 
низькотемпературної полімеризації для виготовлення клею широке поширення 
одержав клейовий метод кріплення підошов, чому сприяли простота процесу і 
застосування нескладного устаткування для його виконання. При цьому міцність 
кріплення не залежить від товщини деталей, що скріплюються.

Впровадженню клейового методу кріплення сприяли також створення і ви-
пуск нових видів полімерних матеріалів для низу взуття. Створення клейового 
методу кріплення дозволило широко застосовувати формовані і повністю оброб-
лені монолітні гумові підошви, що значно спростило технологічний процес виго-
товлення взуття і підвищило його продуктивність.

Наступним етапом розвитку хімічних методів кріплення є розробка методу 
одночасного формування, вулканізації і прикріплення низу з гуми до затягнутого 
на колодку верху взуття (метод гарячої вулканізації). Подальшим розвитком цього 
методу є методи лиття низу, до яких відносяться метод лиття низу взуття з поліві-
нілхлориду і метод рідкого формування низу на взутті з пінополіуретану.

Одночасно проводяться великі роботи зі створення напівавтоматів, напівав-
томатичних ліній і агрегатів, що поєднують виконання декількох операцій. Так 
з’явилися швейні машини напівавтоматичної дії. Створено устаткування для 
обробки деталей низу в плоскому вигляді з листових матеріалів, що дозволило 
виключити обробку деталей низу на взутті і створити деталі різного конструкти-
вного оформлення завдяки застосуванню декоративних елементів.

Розвиток виробництва полімерних матеріалів для клеїв, у тому числі розро-
бка клеїв-розплавів, обумовив впровадження клейових процесів складання при
формуванні взуття на колодках, а саме – впровадження більш високопродуктив-
ного рівнобіжного способу обтягування і затягування носкової частини заготі-
вель на клей-розплав, клейового затягування халявної і п’яткової частин взуття. 
На основі клейового процесу складання взуття в нашій країні, а також за кордо-
ном були розроблені напівавтоматичні лінії по складанню взуття клейового ме-
тоду кріплення.

Поява нових видів матеріалів для верху взуття зі штучних і синтетичних 
шкір дозволила впровадити нові способи обробки заготовок, засновані на засто-
суванні струмів високої частоти. Створено спеціальні установки „СВЧ” для тис-
нення деталей верху взуття і клейового складання заготовок.

Проводяться роботи з виготовлення взуття з полімерів, що повністю виклю-
чають необхідність виконання складання заготовок і обтяжно-затяжних процесів.
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