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Виробництво швейних виробів – це комплекс взаємопов’язаних ланок, 

який являє собою складну систему, що складається з ряду підсистем: 

моделювання та конструювання швейних виробів, вибору необхідних 

матеріалів, виготовлення виробів, їх реалізації. Кожна з цих підсистем 

складається з елементів, ефективність взаємодії яких визначає роботу 

підсистеми. Вибір матеріалів для швейних виробів – одна з важливих 

підсистем швейного виробництва, робота якої значною мірою визначає якість 

швейних виробів, надійність і ефективність роботи всієї системи. Виходячи з 

цього, виключно актуальним для кожного підприємства є провести вибір 

оптимальних сучасних тканин і полотен для швейних виробів. 

Метою роботи було визначення впливу сучасного завершального 

оброблення тканин на їх пошивні властивості. 

Об’єктом дослідження були сучасні бавовняні тканини, виробництва 

текстильної компанії «Тіротекс». Досліджуваним тканинам було надано 

комплекс споживчих властивостей, зокрема антимікробних, за допомогою 

нових поліфункціональних апретів. Одним з компонентів апретів є препарат 

«Тексамін CL», виробництва ф. «Lambertі». «Тексамін CL» – гідрофільний 

пом’якшувач для бавовняних тканин, що не має негативної дії на вихідні 

абсорбційні властивості тканини, надає тканині м'який гриф, не дає 

пожовтіння при сушінні чи термофіксації оброблених виробів. 

На зразках тканин, в однакових умовах, прокладалась машинна строчка 

на машині човникового стібка Janome 415 (швидкість 3500 ст/хв). 

В таблиці наведено результати впливу сучасного завершального 

оброблення на час прокладання строчки. 
 

Таблиця 1 – Вплив сучасного завершального оброблення на пошивні 
властивості тканин 

Характеристика 

тканини 

Препарат апрету, 

концентрація г/л 

Час прокладання строчки 

(зразок 100 см), хв 

Арт. 6с61/235/220, 

колір 4479/1 

- 0:44:14 

Тексамін CL 10, 

декаметоксин 1 

0:35:46 

Арт. 4799/175/160 S, 

колір 36070 7МА 

- 0:39:36 

Тексамін CL 20 

сорбінова кислота 7 

0:33:24 

Арт. 4799/235/220, 

колір 18-2120трДА 

- 0:40:24 

ПВА 10, тексамін CL 10, 

сорбінова кислота 7 

0:32:36 
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Як свідчать результати, що наведено в таблиці, час прокладання 

строчки на тканинах, яким надано завершальне оброблення значно 

скоротився. 

 Кожне підприємство характеризується певним рівнем продуктивності 

праці, який може зростати або знижуватися під дією різноманітних чинників. 

Підвищення продуктивності праці є безперечною умовою прогресу і 

розвитку виробництва. В умовах посиленої конкуренції на ринках товару, 

послуг і праці великого значення набуває підвищення продуктивності праці 

на підприємствах, яке виявляється, передусім, у збільшенні маси продукції, 

що виробляється за одиницю часу за незмінної її якості. 

В даному дослідженні за показник основних пошивних властивостей 

тканин  прийнято технологічність прокладання строчки і її якість. Якість 

строчки, отриманої в даному дослідженні достатньо висока (див. рис. 1). 

Таким чином, вибір тканин, що мають сучасне завершальне оброблення для 

виготовлення виробів є потенціальним фактором збільшення ефективності 

швейного виробництва. 
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Рис. 1. Якість строчки на об’єкті дослідження (арт.4799/175/160 S): 

а) зразок до завершального оброблення; 

б) зразок після завершального оброблення 
 

Висновок. Визначено вплив сучасного завершального оброблення 
бавовняних тканин на їх пошивні властивості. Встановлено, що час 
прокладання строчки на тканинах, які оброблено сучасними 
поліфункціональними апретами, що містять гідрофільний пом’якшувач, 
значно скорочується. Таким чином, вибір матеріалів для швейних виробів 
значною мірою може визначати ефективність виробництва. 

  


