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Ворсистість для текстильних виробів, насамперед для тих, що 

виготовлені з вовняної або сумішної пряжі, є невід’ємним показником 

споживчої цінності [1]. Якість ворсової поверхні, її м’якість, схильність до 

утворення піллей, дотичні відчуття температури слугують для споживача 

основними критеріями вибору матеріалу не тільки для одягу, але й для 

побутового текстилю (ковдри, подушки, постільна білизна тощо). Тому 

визначення показника ворсистості стає все більше затребуваним, особливо в 

умовах інтеграції внутрішнього маркету текстильних товарів до 

європейських ринків. 

У сучасній практиці відомі такі методики визначення ворсистості 

текстильних матеріалів: електронне дослідження з використанням 

спеціальних інструментів та комп’ютерних програм, вагові методи та оптичні 

методи, при чому останні найбільше розповсюджені у вітчизняних 

текстильних технологіях. Використання оптичних методів не вимагає 

спеціальних приладів, а також дає більш детальну інформацію у порівнянні з 

данними, отриманими ваговими методами. Недоліком можна вважати 

відсутність загальноприйнятого алгоритму аналізу отриманої інформації. 

При дослідженні оптичними методами ворсистості пряжі та ниток 

використовується такий показник, як індекс ворсистості, що показує 

кількість ворсинок на одиницю довжини. При чому за однією методикою 

(розповсюджена переважно в текстильній індустрії Індії) індекс ворсистості 

показує загальну довжину ворсинок на 1 см (тестер Устера), а за іншою 

методикою (переважна кількість текстильних виробництв в інших країнах) 

індекс ворсистості вимірюють на 1 м пряжі з диференціацією на ворсинки 

довжиною 3, 5 та 7 мм на тестері Цвейгла [2]. Тому вітчизняні доробки у 

сфері вивчення ознак ворсистості пряжі оптичними методами потребують 

узгодження отриманих даних зі світовою метрикою ворсистості. 

Дослідження поверхні тканих і швейних виробів з будь-якої сировини 

відбувається за такими показниками: м’якість, шорсткість, здатність до 

згину, жорсткість, відчуття теплоти та інші. На ці показники впливає ступінь 

ворсистості поверхні, проте визначення індексу її ворсистості є 

малопоширеною практикою. Однією з причин цього є складність визначення 

ядра пряжі, необхідного для аналізу ворсистості за названими вище 

методиками. Під час проведення дослідження поверхневих властивостей 

пряжі в умовах наукової лабораторії кафедри експертизи, технології і 

дизайну текстилю Херсонського національного технічного університету були 

проаналізовані зразки пряжі за зовнішніми ознаками і за показником 
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ворсистості на 1 см. Також досліджені основна та утокова пряжі, які 

виокремлені з сурової тканини та з тканини після оздоблення. За отриманими 

даними виявилося, що ворсистість вихідної сировини та основної  пряжі у 

тілі сурової тканини має незначні відмінності, у той же час для утокової 

пряжі різниця коливається у межах 20-30%. Відмінність між ворсистістю 

вихідної сировини та пряжі з готового текстилю досягає 200%. При цьому 

ядро пряжі на всіх етапах її переробки має майже однакові поперекові 

розміри при значній зовнішній відмінності (рис. 1). 
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Рис. 1. Зміна характеру ворсистості пряжі: 

а) вихідна пряжа, б) основна пряжа з сурової тканини, в) утокова пряжа 

з сурової тканини, г) основна пряжа з готової тканини, д) утокова пряжа 

з готової тканини, е) зовнішній вигляд готової тканини 
 

Аналіз отриманого у процесі експерименту матеріалу доводить, що 

характер поверхні як пряжі, так і готового текстильного виробу, може бути 

вираженим через індекс ворсистості. Однак у другому випадку цей показник 

не відображає повною мірою характер зовнішнього вигляду поверхні. Тому 

необхідно удосконалювати методики визначення кількісних показників 

ворсистості текстильних поверхонь, що відкриває нові перспективи реалізації 

текстилю та сприяє максимальному задоволенню споживчого попиту. 
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