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8.3. Галантерейна промисловість

Асортимент галантерейних товарів налічує близько 50 тис. видів і різнови-
дів, переважно невеликих за розмірами й призначених для прикрашання, туалету 
й домашнього побуту.

Ємність ринку й коливання попиту на ці товари залежать від росту культур-
ного рівня людей, покращення житлових умов, напрямків моди на одяг, взуття 
та ін. В останні роки виробництво й продаж галантерейних товарів зростає висо-
кими темпами.

Велика увага приділяється розширенню асортименту та покращенню якості 
галантерейних товарів за рахунок застосування нових видів сировини та обробки.

Залежно від вихідної сировини розрізняють такі групи галантерейних виробів:
 текстильна галантерея;
 металева галантерея;
 шкіряна галантерея;
 галантерея з пластичних мас;
 щіткові вироби;
 дзеркала.

8.3.1. Текстильна галантерея

Група текстильної галантереї включає вироби, виготовлені з різних видів 
тканин і ниток крутінням, в’язанням, ткацтвом, розписом і т.д. 

Асортимент текстильної галантереї включає:
1) стрічкоткацькі вироби (стрічки капелюхові, для бантів, брючні, корсажні, 

корсетні, білизняні, обшивні, кіперні, атласні, бархатні, капронові та ін.);
2) плетені вироби (різні види тасьми й шнурів);
3) гардинно-тюлеві вироби (гардинне, тюлеве, мереживне полотно, мере-

живо й штучні вироби, такі як накидки на подушки, доріжки, занавіски, 
серветки, комірці, жабо, мотиви (вставки в білизну), покривала та ін.);

4) швейна галантерея (вироби з художнім розписом (батик), предмети жіно-
чого туалету (бюстгальтери, труси, корсети, напівкорсети, пояси, грації, 
комбінації та ін.), предмети чоловічого туалету (труси, краватки, банти-
ки-самов’язки та ін.), нитки (в’язальні, вишивальні, штопальні), парасо-
льки, вироби з еластичної стрічки та тасьми).

Виробництво

Стрічкоткацькі, плетені та гардинно-тюлеві вироби виготовляють на гар-
динно-тюлевих, уточно-в’язальних і рашель-машинах.

Вироби швейної галантереї, такі як предмети жіночого та чоловічого туале-
ту, шиють із готових бавовняних, трикотажних, шовкових, синтетичних тканин. 
Парасольки, що призначені для захисту від дощу, виготовляють зі спеціальних 
тканин із бавовняних і хімічних ниток, які запобігають просочуванню води, а 
також нетканих матеріалів.

Розділ 8. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

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


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій478

Вироби з художнім розписом (хустки, шарфи, комірці та ін.) виготовляють з 
бавовняних (батист, шифон), шовкових (креп-шифон, креп-жоржет, крепдешин, 
капрон), льняних, шерстяних тканин. Розробляються й використовуються тканини 
нових структур із ацетатних, триацетатних і змішаних волокон, які мають високі 
пружні властивості й не мнуться. Розписують вироби як вручну – способами батик і 
вільним, так і механічним шляхом – фотофільмдруком, машинним і сухим друком.

Батик – розпис на білих і світлих крепових тканинах з натурального шовку. 
Попередньо на тканину по контурах малюнку наносять резерв, у склад якого 
входять полівінілацетатна емульсія та барвник (холодний батик). Закривають 
воском або парафіном (гарячий батик) місця, що не фарбуються. Фарбування 
здійснюється розчинами органічних барвників.

Розпис батик дає можливість отримати однакові на обох сторонах яскраві 
малюнки, м’які на дотик, з обвідкою контурів (холодний батик) і без обвідки 
(гарячий батик), а також можлива комбінація обох батиків у виробі.

Вільному розпису піддаються тонкі тканини (газ-шифон, капронові ткани-
ни). Відмінністю цього розпису є відсутність чітких контурів у малюнку та м’я-
кість переходу від кольорових елементів до фону.

Фотофільмдрук здійснюється за допомогою сітчастих шаблонів і вовняних 
тканин нерухомої структури. Малюнки можуть бути одно- і двобічними, одно-
та багатоколірними.

Сухий друк – малюнок переноситься з паперу на тканину під пресом, вна-
слідок чого виворітний бік більш світлий. Вироби вишивають гладдю вручну, 
якщо це ексклюзивне замовлення, або на спеціальних машинах.

Фарбування стрічкоткацьких виробів із синтетичних волокон можна здійс-
нювати у воді, у середовищі органічних розчинників і парами фарбника. Два 
останніх методи використовуються частіше, оскільки відпадає необхідність в 
очистці промислових стоків або об’єм стічних вод різко скорочується.

Розчинники, які використовуються як середовище для проведення процесів 
фарбування, повинні швидко й добре розчиняти барвники, не викликаючи їх 
деструкції, та діяти на волокно таким чином, щоб не зменшити експлуатаційних 
властивостей матеріалу.

8.3.2. Металева галантерея

Металева галантерея посідає окреме місце в легкій промисловості. Виготов-
лення виробів металевої галантереї пов’язане з металургійними процесами, тому 
ця галузь займає проміжне становище. 

Металева галантерея характеризується великим різновидом асортименту, 
який виготовляють з чорних (сталь, чавун), кольорових (алюміній, мідь) металів 
та їх сплавів (латунь, бронза, мельхіор) різними методами – литтям, ковкою, во-
лочінням, штампуванням та ін.

За призначенням металеву галантерею поділяють на такі підгрупи: 
 прикраси (ювелірна галантерея) – сережки, каблучки, брошки, кулони, 

медальйони та ін.;
 приладдя для стрижки та гоління – бритви, леза, машинки для стрижки 

волосся;
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 приладдя для шиття та рукоділля – голки, наперстки, п’яльця, гачки, 
спиці для в’язання;

 фурнітура для одягу – застібки, блискавки, кнопки, гачки, петлі.

Виробництво прикрас

На відміну від ювелірних виробів, прикраси, що входять у групу металевої 
галантереї, виготовляють не з дорогоцінних металів і їх сплавів. Метали та спла-
ви, з яких виготовляють прикраси, – алюміній, мідь, латунь, бронза, мельхіор, 
нейзільбер та ін.

Заготівельні операції призначені для підготовки сплавів кольорових мета-
лів необхідного складу та профілю, а також для виготовлення окремих елементів 
(деталей) ювелірних виробів.

До заготівельних операцій відносяться: плавка, прокатка, волочіння, штам-
пування та термічна обробка.

Плавка металів і їх сплавів здійснюється під дією високих температур. При 
цьому атоми металу вивільняються від внутрішньокристалічних зв’язків, криста-
ли розпадаються і між ними утворюється все більше рідкого металу. Процес роз-
чинення структури триває до тих пір, поки весь метал з твердого стану не перет-
вориться на рідкий.

Поступаючи для плавки, частки одного чи декількох металів завантажують-
ся в спеціальні плавильні печі, під впливом високої температури доводяться до 
рідкої однорідної маси, яка виливається в форми для отримання злитків.

Матеріал, що поступає в плавку, називається шихтовим, або шихтою. Ших-
та може бути у вигляді чистого металу, бракованих злитків і виробів, лому, обрі-
зків, стружки й тирси та інших відходів ювелірного виробництва.

Відходи, що повертаються від робітників, не можуть бути не забруднені. 
Очистковою обробкою цих відходів займаються й самі робітники. Зібрана тирса 
прожарюється у муфельній печі для видалення всіх домішок, які згоряють 
(дерева, воску, щетини від щіток, паперового та іншого пилу). Остиглу шихту 
розрихлюють і ретельно промагнічують для видалення сталевих домішок (тирси, 
уламків лобзикових пилок і сверл, окалини). Очищені таким чином відходи ме-
талів можна вважати підготовленими до плавки.

Для полегшення процесу плавлення застосовують флюс (буру) у кількості 5 г 
на кожні 100 г сплаву. Розплавлена бура утворює при охолодженні на стінках ти-
гелю або плавильної чаші глазур, уберігає розплав від доступу кисню й розчиняє 
окисли. Сталеві виливальниці, які розливають сплави, перед заповненням очища-
ють сталевою щіткою, чисто протирають і змащують шаром машинного мастила. 
Це забезпечує добру якість злитків, що відливаються, тобто добре розтікання роз-
плаву по комірці, перешкоджає утворенню порожнеч і напливів, а також приго-
рання розплаву до стінок виливальниці. Просушену виливальницю рекомендуєть-
ся прокалити при t = 550 °С, тоді вона витримує більше 100 заливок.

Ковка – це зміна поперечного перерізу заготовки в гарячому або холодному 
стані без зняття стружки.

У ювелірному виробництві широко застосовується ковка злитку (заготівки) 
після плавлення, що дає можливість ущільнити його та ліквідувати створені в 
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процесі плавлення тріщини та пори в структурі металу. 
Ковку починають легкими ударами молотка і поступово удари посилюють-

ся. У проміжках між ударами певної сили метал віджигають і охолоджують у 
воді. Від форми бойка молотка, виду підкладного інструменту й сили удару зале-
жить, в якому напрямку піде деформація заготовки. 

Прокатка та вальцювання (див. розділи 3, 4)
Прокатка – це вид обробки металів тиском, при якому метал, проходячи між 

двома валами, що обертаються, змінює форму та розміри. Прокатка – безперервний 
процес, тобто профіль прокатуваного металу змінюється по всій довжині прокату. 
Профілем прокату називають поперечний перетин прокатуваного металу.

Вальцювання – це місцева прокатка, тобто прокатка обмеженої дільниці 
злитку.

При прокатці метал, проходячи між двома валками, зазнає деформації, яка 
полягає у зменшенні висоти смуги, розширенні смуги (для листової прокатки) 
або у зменшенні профілю (для профільної прокатки). І в тому, і в іншому випад-
ку змінюється форма прокату й збільшується його довжина. Метал витягується 
силами тертя, які створюються на поверхні металу з валками під впливом тиску, 
що виникає при обтисненні смуги за висотою.

Але метал деформується не одночасно за всією довжиною смуги, а тільки на 
тій ділянці, де відбувається обтиснення. Ця ділянка називається зоною деформації.

Вигляд заготовки, що виходить, залежить від форми валків. Валки циліндрич-
ні з гладкою поверхнею слугують для прокатки листів, злитків у листи (стрічки), 
прутків, проволоки на площину (розплющування). Валки профільні являють собою 
циліндри з жолобками різних профілів по колу валка. Кожна проточка на валку 
називається струмком. Кожна пара профільних валків утворює систему калібрів 
(просвіт, утворений двома струмками суміщених валків). Квадратний калібр утво-
рюється двома прямокутними рівнобічними трикутниками. Дане калібрування 
валків забезпечує прокатку злитків до проволоки потрібного перетину.

Волочіння – протягнення пруткової, проволокової, трубної та профільної 
заготовок через конічний отвір для зменшення їх поперечного перетину й збіль-
шення довжини.

Основним волочильним інструментом є матриця, або фільєра, з отворами, 
через які протягують метал.

Змащувальна воронка, або вихідна розпушка, призначена для подачі масти-
ла в робочий конус і уберігає заготовку від задирів. Робочий конус забезпечує 
обтиснення заготовки до певного розміру. Кут утворюючої конуса для прутко-
вих і проволокових заготовок дорівнює 6°. Для трубних – 10-15°. Калібруючий 
поясок забезпечує задану точність і правильність форми.

Довжина пояска для проволокових заготовок 3-7 мм, для трубних – 1-3 мм. 
Вихідна розпушка уберігає вихідний отвір від викришування й виключає можли-
вість задирів заготовки об краї фільєри.

При проходженні через фільєру поперечний перетин проволоки зменшується 
до перетину протяжного отвору фільєри. Чим крутіший конус фільєри, тим більш 
різко змінюватиметься перетин проволоки й буде більший опір деформації та вели-
чина робочого зусилля, яка повинна відповідати силі натяжіння проволоки. Якщо 
ця величина більше сили натяжіння проволоки, то проволока буде рватися.

Для протягнення проволоки необхідно попередньо заточити кінець прово-
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локи й протягнути його у конічний отвір фільєри, після чого протягнути через 
фільєру за допомогою волочильної дошки. Протягнення до потрібного розміру 
ведеться через фільєри менших перетинів з періодичним віджигом проволоки.

Штампуванням називають вид обробки металу тиском за допомогою штампів.
Операції штампування поділяють на два етапи: вирубка контуру деталі й 

формування деталі. Виконуються ці операції на механічних пресах із застосуван-
ням відповідних штампів.

Лиття за виплавлюваними моделями (див. розділ 4) 
Основними етапами виготовлення елементів ювелірних виробів за виплав-

люваними моделями є: виготовлення зразка-еталону; виготовлення гумової прес
-форми; виготовлення воскової моделі; підготовка ливарної форми; відливка 
елементів ювелірних виробів.

Зразок-еталон повинен бути виготовлений з тугоплавкого металу. Доцільно 
виготовляти його з того ж металу, з якого в подальшому будуть серійно відлива-
ти вироби.

При виготовленні зразка-еталону необхідно враховувати, що при подальшій 
відливці за виплавлюваними моделями метал буде давати усадку. Тому необхід-
но передбачити припуски, але не більше 5-6 % заданої розмірної величини.

Виготовлення гумової прес-форми. Гумова прес-форма повинна повторюва-
ти контур і всі художні лінії майбутнього ювелірного виробу.

Гумова прес-форма виготовляється методом вулканізації сирої гуми, в яку 
закладають зразок-еталон.

Процес виготовлення гумової прес-форми для подальшої відливки воскових 
моделей виробів складних форм наступний. Спеціальну опоку з направляючими 
штифтами укладають на гладку поверхню стола або опорну плиту основою вниз. 
Потім опоку заповнюють пластиліном, в який вдавлюють до половини зразок-
еталон виробу. На цю опоку встановлюють іншу й заливають рідким розчином 
гіпсу. Після затвердіння гіпсу опоки перегортають і видаляють пластилін, а зра-
зок-еталон при цьому залишається в гіпсовій формі. У гіпсі роблять декілька за-
глиблень, які будуть направляючими виступами гумової форми. Сиру гуму нарі-
зають дрібними шматками, якими заповнюють верхню половину форми.

Опоки встановлюють на вулканізаційний прес і вулканізують шматки гуми 
протягом 45-60 хв. при t = 150-160 °С. Після цього гіпс розбивають, вилучають і 
ретельно очищують зразок-еталон виробу й гумову півформу. Потім опоку, в 
якій знаходиться півформа, укладають основою вниз і після посипання тальком 
у півформу укладають зразок-еталон.

Другу верхню половину опоки заповнюють шматками сирої гуми. Далі вул-
канізують другу половину форм і отримують обидві частини гумової прес-
форми. Потім із гумової прес-форми вилучають зразок-еталон виробу й проріза-
ють у ньому литниковий канал.

Виготовлення воскових моделей. Для виготовлення воскових моделей вико-
ристовують інжекційну установку.

Перед заповненням воском прес-форма повинна бути очищена й змащена 
розчином гліцерину для більш легкого відставання воску від гуми. 

Заповнюють прес-форму воском під тиском 0,02-0,8 МПа, який створюєть-
ся в бачку інжекторної установки стиснутим повітрям. Рідкий віск крізь штуцер 
поступає в литниковий канал прес-форми й заповнює її. При цьому прес-форма 
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повинна бути щільно зачинена.
Після заповнення воском прес-форму потрібно охолодити або в природних 

умовах або в холодильних камерах. Охолоджену прес-форму розкривають і з неї 
вручну вилучають воскову модель виробу.

Воскові моделі повинні бути ретельно оглянуті. Моделі, які мають недоли-
ви, відбраковують, а які мають незначні переливи у вигляді облою – очищають, 
після чого всі придатні для подальшого використання моделі укладають у спеці-
альну тару, щоб уникнути поломки.

Підготовка ливарної форми. Готові воскові моделі відповідно до ємності 
стакана (опоки) набирають за формою „ялинки”, припаюючи литники моделей 
до єдиного стержня, виготовленого з воску методом лиття та встановленого в 
гумовий башмак (основу).

При збірці „ялинки” моделі неможливо розташовувати близько одна до од-
ної, оскільки при вакуумуванні вони можуть сполучитися й тоді відливки будуть 
мати вади.

Набрану воскову „ялинку” знежирюють, занурюючи в спирт, і сушать у 
природних умовах. Після сушки на воскову ялинку надягають стакан (опоку) 
так, щоб він входив у циліндричний паз гумової основи, і заливають в опоку 
провакуумовану формувальну суміш, яку попередньо виготовляють.

Потім заповнену опоку вакуумують і ущільнюють на вібровакуумній уста-
новці до залишкового тиску 0,02 МПа протягом 2-3 хв., після чого формувальна 
суміш затвердіє. Опоки ставлять на відстій (1 год.), а потім знімають з них гумо-
ві основи й підрізають формувальну суміш на нижньому торці опоки.

Наступною операцією підготовки ливарної форми є виплавляння воску. Цю 
операцію здійснюють у муфельній печі при t = 120-140 °С (1-1,5 год.). Потім темпе-
ратуру підвищують до 200 °С, опоки витримують при цій температурі 1 год., а потім 
плавно підвищують до 700-750 °С і прожарюють ливарну форму протягом 3 год.

Відливка елементів ювелірних виробів відбувається на відцентрових установках.
Для виконання процесу заливки сплаву металу в ливарну форму останню 

необхідно нагріти до певної температури.
У плавильно-заливальну машину за допомогою спеціальних щипців встано-

влюють підігріту ливарну форму, а сплав металу поміщають у спеціальний пла-
вильний стакан і при досягненні температури плавлення запускають центрифу-
гу. Під дією відцентрової сили сплав заповнює ливарну форму. При цьому зада-
ється цикл обертання центрифуги, після чого вона зупиняється й заповнена фор-
ма вилучається та охолоджується в природних умовах.

Охолоджують залиті форми методом опускання в воду. Після охолодження 
форми відливки вибивають.

Очистка відливків. Відливки очищають від формувальної маси в 20-40 % 
розчині плавикової кислоти після вибивки блоку відливок із опоки.

Потім відливку промивають у проточній воді і відбілюють.
Після відбілювання відливки просушують у сушильній шафі при t = 100-

120 °С і відрізають окремі вироби від загального стержня.
Термічна обробка. Основними видами термічної обробки є: віджиг, загарту-

вання й відпуск.
В основному застосовують віджиг. Процес віджигу полягає в тому, що метал або 

сплав нагрівають до певної температури, витримують при цій температурі та охоло-
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джують. Слід звернути увагу на рівномірність нагріву й особливо на охолодження 
після витримки. Оскільки через швидке або нерівномірне охолодження в металі мо-
жуть виникати термічні напруги, віджиг рекомендується проводити полум’ям горілки 
при якомога більш низькій температурі, а час віджигу мусить бути мінімальним.

Оброблені вироби піддаються монтуванню.
Технологія монтувальних операцій
У процесі проведення монтувальних операцій виконують складання 

(монтаж) ювелірних виробів із окремих елементів (деталей).
Основними процесами монтування ювелірного виробу є: пайка, складання 

філіграні, складання рухомих частин, обпилювання й шабрування виробів і за-
кріплення каменів.

Пайка – процес з’єднання металевих деталей, що знаходяться в твердому 
стані, розплавленим зв’язуючим металом або сплавом (припоєм), що має більш 
низьку температуру плавлення, ніж з’єднуваний метал.

Філігрань (скань) – своєрідний вид художньої обробки металу.
Непайна філігрань – художня обробка, коли візерунок з дроту, а також 

зернь напаюють безпосередньо на листовий метал.
Ажурна філігрань – обробка, при якій візерунок складається з елементів, ви-

конаних із дроту, які спаюють між собою без фону, утворюючи „мереживо” з мета-
лу, а використовувану в цьому випадку зернь насипають на це мереживо.

Об’ємна філігрань – обробка, при якій об’ємні предмети виконані сканною 
технікою. Такі вироби виготовляють з окремих частин, які потім монтуються в 
цілу окрему композицію.

Складання рухомих частин виконується при виготовленні браслетів, сережок, 
медальйонів та інших ювелірних виробів. Такі з’єднання називаються шарнірами. 
Рухомі шарніри з’єднуються за допомогою штифта, заклепки та різьбової пари.

Перед штифтуванням збирають обидві готові частини рухомого шарнірного 
з’єднання й обробляють отвори розверсткою з невеликою конусністю. Для виго-
товлення штифту використовується проволока, діаметр якої відповідає внутріш-
ньому діаметру трубок шарніру. Відповідно до форми шарніру штифт спилюєть-
ся під конус. Щоб штифти не виходили з отворів, кінці їх після з’єднання розк-
лепують.

Заклепувальне з’єднання може бути рухомим і нерухомим.
Нерухоме з’єднання застосовують, коли з’єднувані деталі складно спаяти.
Для утворення рухомого з’єднання необхідно з’єднати деталі й просвердлити в 

них отвір. Заклепки виготовляють із проволоки. Заклепують деталі ударом молотка. 
Різьбові з’єднання застосовують рідко, тоді, коли замість штифта в шарніри 

застосовують гвинти або стержні з різьбою.
Спилювання й шабрування – процеси слюсарної обробки, які використову-

ються перед обробкою виробу.
Опилюються вироби напильниками.
Шабрування – обробка поверхні ювелірних виробів шляхом зіскоблювання 

тонкого шару металу ріжучим інструментом. Виконується після спилювання для 
видалення глибоких подряпин перед поліруванням.

Закріплення каменів. У ювелірній галантереї використовують напівдорогоцінні 
(гірський кришталь, аметист, цитрин, аквамарин), підробні (яшма, агат, орлець, неф-
рит) та синтетичні (корунди, фіаніти та трієво-алюмінієві гранати (гранафіти) камені.
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Камені, вставлені в ювелірні вироби, повинні бути міцно й надійно закріп-
лені. Для цього використовують оправу. Призначення оправи: міцно утримувати 
камінь; підкреслювати його красу; слугувати зв’язуючою перехідною ланкою 
між металевою частиною виробу й каменем. 

Технологія оброблювальних операцій
Обробка виробу є завершальним етапом його виробництва. До оброблюва-

льних операцій відносять: 1) процеси механічної обробки (шліфування, поліру-
вання, крацевання, матування, гравірування й чеканка); 2) хімічні процеси 
(травлення й електрохімічне полірування та ін.).

Шліфування дає можливість отримати гладку поверхню металу. На відміну 
від обпилювання, шліфування мало змінює форми та розміри виробу.

У процесі шліфування оброблювані вироби притискуються до обертаючого 
шліфувального кругу, гострокутові частинки якого знімають тонкий шар металу.

Матеріалом для шліфування є абразиви природного походження (кварц, 
наждак, корунд і алмаз) і штучного походження (синтетичні алмази, карбід кре-
мнію, електрокорунд, карбід і нітрид бору).

Полірування є продовженням шліфування, в результаті якого матова повер-
хня, отримана при шліфуванні, набуває сильного металевого блиску (глянець).

Ручне полірування виконується полірувальними паличками або шліфовани-
ми дерев’яними брусками, які покриваються полірувальною речовиною.

Механічне полірування здійснюється на спеціальних верстатах або за допо-
могою бормашини еластичними кругами й стрічками, на поверхню яких нано-
сять полірувальні речовини.

Матування – обробка ювелірних виробів для отримання рівномірної туск-
лої й матової поверхні.

Матування досягається обробкою виробу: 1) обертовими щітками-кругами; 
2) за допомогою чекана і т.д.

При обробці виробів обертовими металевими щітками частки металу на 
поверхні розплющуються, заповнюють дрібні нерівності й пори, в результаті 
чого шорсткість згладжується й поверхня стає однорідно тусклою.

Матування чеканом здійснюється при ударі молотка по чеканах, на робочій 
поверхні яких є гравірована насічка з перехрещеними штрихами. При матуванні 
поверхні металу чекан тримають з невеликим нахилом назад і ритмічними уда-
рами молотка злегка пересувають по поверхні металу, внаслідок чого утворю-
ється поверхня з мілкою матовою насічкою.

Гравірування. У процесі гравірування на поверхні металу за допомогою 
спеціального інструмента – штихеля – вирізаються різні малюнки, орнаменти й 
монограми.

Чеканка – виготовлення дрібних детальних форм на листовому матеріалі.
Цим методом наносяться різні детальні форми на поверхню монет, медалей. 
Травління використовується для очистки поверхні металу від окисів, надан-

ня виробам певного кольору й виконання художніх малюнків.
Розглянемо травління міді та її сплавів. Травління поділяють на попереднє, 

блискуче (глянцеве) й матове.
1) 5 г блискучої сажі змішують із 10 г повареної солі і 1 л концентрованої 

азотної кислоти. Додають ще 200 см3 води. Після протравлення виріб 
виймають і промивають у холодній воді;
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2) 1 л сірчаної кислоти змішують із 1 л азотної кислоти і 20 см соляної кис-
лоти. Після охолодження додають 10 г блискучої сажі. Приготовлений 
розчин повинен відстоятися не менше 12 год.;

3) 2 л сірчаної кислоти змішують із 3 л азотної кислоти і 10 г повареної 
солі. Потім 10 г сірнокислого цинку розчиняють у невеликій кількості 
води і додатково охолоджують суміші кислот. 

При попередньому й блискучому травлінні виріб на короткий час опуска-
ють у розчин, виймають тоді, коли його поверхня буде рівномірно протравлена. 
Після виймання з розчину ретельно промивають водою.

Художнє травління здійснюється креслярками, які наносять малюнок на повер-
хню металу. Дільниці, що не входять у художній розпис, покривають кислотостійким
лаком. Виріб опускається в травильну ванну, де відкриті його частини піддаються дії 
травління. Наслідком є створення на поверхні виробу поглибленого малюнка. Перед 
травлінням поверхня знежирюється, інакше лак не буде триматися на ній.

8.3.3. Виробництво шкіряної галантереї

Шкіряна галантерея за призначенням поділяється:
 на предмети туалету (сумки, рукавички, ремені поясні та ремінці годин-

никові);
 приналежності для збереження документів, паперів і грошей (портфелі, 

дипломати, папки, барсетки й т.п.);
 дорожні приналежності (валізи, рюкзаки, спальні мішки, багажні ремені, 

чохли для валіз, дрібні туалетні приналежності – несесери, портпледи).
 Виробництво шкіряних виробів складається з таких етапів:
 моделювання;
 конструювання;
 розкрій матеріалів;
 оброблення деталей;
 з’єднання деталей.
Розкрій матеріалів. На шкіргалантерейних підприємствах для розкрою 

багатошарових настилів штучної шкіри й плівок на деталі сумок, ранців і т.п. 
використовують преси та групові різаки.

Обробка деталей
Нанесення кольорових малюнків. Ефективним методом є спосіб друку фольгою. 
Друкована фольга – це стрічка воскованої кальки або поліетилентерефтала-

тної плівки (лавсанової), на одному боці якої є термопластичний барвниковий
шар, здатний при гарячому тисненні переходити на оброблювану деталь. Фольга 
складається з кількох тонких шарів (0,5-3 мкм), які послідовно нанесені на під-
ложку (лавсанову плівку).

Друковане покриття складають такі шари:
 лаковий – визначає зовнішній вигляд (блиск, глянець), термо- й водос-

тійкість друкованого переносного покриття;
 борвниковий шар – визначає колірні властивості покриття (колір, яскра-

вість, відтінки);
 ґрунтовий (адгезійний) шар – забезпечує міцний зв’язок переносного 
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друкованого покриття з покриттям оброблюваної деталі.
Розділяючий шар забезпечує легке відокремлення при нагріві друкованого 

покриття від підложки.
Для натуральної шкіри застосовують спосіб друку „Новотон”, який полягає 

в тому, що з розробленого малюнку виготовляють фотографічний знімок. Цей 
знімок наносять на підібрану за кольором матрицю. За допомогою тиснення ма-
люнок з матриці переноситься на підготовлену шкіряну деталь.

Спосіб глибокого тиснення шкіри дозволяє наносити красиві рельєфи, глибокі 
малюнки, імітацію лицьової поверхні шкір рептилій. Процес здійснюється металеви-
ми плитами на пресах під дією тиску й температури. Глибина тиснення до 1-2 мм.

Тонування виконується для створення тіньових ефектів. Для цього викорис-
товують розчини нітроцелюлозних фарб із додаванням нітроклею та смол. Роз-
чин тонізуючої фарби наносять за допомогою фарборозпилювачів.

Чистка, зарівнювання дефектів і прасування
Чистку можна виконувати:
 механічним шляхом, при якому видаляють пил, патьоки клею й інші 

забруднення на машинах із обертовими волосяними щітками;
 фізико-хімічним, що дозволяє знищувати сліди фарби, жиру, масла, пас-

ти, клею, воску, які не були видалені при механічній чистці. Така чистка 
здійснюється вручну тампоном або жорсткою щіткою за допомогою 
змивочних рідин і розчинників.

При зарівнюванні дефектів (подряпин, осипання оброблювального покриття) 
використовують нітроцелюлозні фарби, кольорові дрібні олівці, пасти, порошки.

Прасування – розгладжування зморшок, м’ятих місць, складок спеціальни-
ми прасками або гарячим повітрям.

Прасування рукавиць відбувається на машинках карусельного типу з кіль-
кома формами, температура яких дорівнює 90-100 °С. Перед прасуванням рука-
виці зволожують, загортаючи їх у мокру мішковину на 10 хв. Потім рукавиці 
надягають на гарячі форми, де вони розпрямляються, витягуються за довжиною 
з розгладжуванням швів і складок. Тривалість прасування 30-40 с. Спочатку про-
водиться прасування великого пальця, а потім усієї рукавиці. 

Випрямлення здійснюють на мармурових плитах прогладжуванням рука-
виць круглим конічним металевим валиком. Після цього рукавиці розкладають 
між листами картону й пресують 10-15 хв.

Глянсування рукавиць для надання їм блиску роблять на обертових бараба-
нах, обтягнутих плюшем або бархатом.

З’єднання деталей робиться за допомогою ниток (бавовняних, льняних, шо-
вкових, капронових), при цьому використовуються голки з круглою формою
вістря. Встановлено, що межею частоти строчки для шкір є руйнування міжлан-
цюгових дільниць за лінією шва, а для штучної шкіри на тканевій основі й тка-
нини – опір тканини осипанню.

На шкіргалантерейних підприємствах широко використовуються заклепоч-
ні з’єднання. Для установки заклепок необхідне попереднє пробивання отворів у 
деталі. Є також заклепки із загостреною робочою частиною, що забезпечує про-
бивання отворів у процесі з’єднання деталей.
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Контрольні питання

1. Загальна характеристика легкої промисловості.
2. Технологія прядіння волокон.
3. Трикотажне виробництво.
4. Шкіряне виробництво.
5. Швейне виробництво.
6. Виробництво нетканих матеріалів.
7. Спеціальні види тканин. 
8. Галантерейна промисловість.
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