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Тема 6. Оздоблювальні матеріали. 

1. Оздоблювальні матеріали швейного виробництва. 

2. Оздоблювальні матеріали в будівництві. 

 Оздоблювальні матеріали – це стрічки, тасьма, шнури, мереживо, тюль, ши 

тво. Вони використовуються для оздоблювання одягу, а також як прокладні матеріали. В 

якості оздоблювальних матеріалів застосовують також тканини, шкіру, замшу, хутро, 

фурнітуру, бісер тощо.  

Стрічки – це вузькі смужки різної ширини, виготовлені шляхом ткацтва з бавовняної пряжі, 

шовкових, штучних, синтетичних ниток різної будови. За способом виробництва стрічки 

поділяють на ткані, нарізні та в’язані. За фактурою поверхні стрічки бувають гладкі, ворсові, 

фасонні (рельєфні типу мережив, гофровані тощо). За призначинням поділяються на 

оздоблювальні, докладні і одягово-допоможні. До оздоблювальних належить: атласна, 

капелюшна, стрічка – оксамитка (з коротким щільним ворсом), стрічка „Українка” 

(жакардовим переплетенням що імітує українську вишивку), білезняна стрічка (для 

оздоблення білизни). Широко застосовують декоративну капронову стрічку, картату 

(шотландку), стрічку – лаке, стрічку – бейку тощо. До докладних стрічок належать кіперні 

(для обробки країв швів виробів та 

зав’язок у білизні), бортові (для прокладання по краю борта щоб уникнути їх деформації), 

корсажні (для поясних виробів в якості жорсткої прокладки в поясах), корсетні (з змішаної 

пряжі в поєднанні з гумовою ниткою або з ниткою спандекс для виготовлення предметів 

жіночого туалету), стрічки для штанів (з потовщеним краєм для зміцнення нижніх країв 

штанів щоб запобігти зношуванню). До одягово-допоміжних стрічок належать еластичні (з 

бавовняної пряжі та гумових ниток, спандекса та високорозтяжимої нитки-еластик), 

підв’язувальні (для жіночих і дитячих підв’язок з гофрованим краєм), бандажні (з гладким 

краєм). 

Тасьма – це вузька смужка, отримана на спеціальних плетельних верстатах 

зі системи ниток, що переплітаються під кутом 45°, тому така тасьма може тягнутися вздовж 

і впоперек. Найбільш поширені такі види оздоблювальної тасьми: аксельбант, галун, 

фасонна, „змійка”, „косичка”, фігурна, зигзагоподібна хвиляста тасьма „в’юнчик”.Серед 

докладних видів тасьми поширені білизняна ( для обшивання швів в одязі, країв виробів, 

виготовлення зав’язок) корсетна (для шнурування корсетів), одягова (для різних видів 

швейних виробів), еластична (використовують в білезняних виробах, шириною 2.25мм). 

Окрім плетеної, виробляють в’язану тасьму шириною 80..90мм, яку отримують в’язальним 

способом. Використовують з тією ж метою, що й плетену.  

Шнури – за способом виробницта бувають плетені, сукані, в’язані. Плетені виробляють у 

вигляді порожнистої трубки або трубки з осердям обплетених шовковими нитками. Сукані 

шнури отримують з кількох пасом, звитих разом. В’язані шнури виробляють трикотажним 



переплетенням гладі на шнуров’язальних машинах. Поширені в швейному виробництві: 

сутаж (оздоблювальний шнур із заглибленням посередині для оздоблення жіночих і дитячих 

суконь), синелька (шнур з ворсистою поверхнею для оздоблення швейних виробів), бортові 

(для прокладки в рельєфних петлях з бавовни), петельні (напівшовкові шнури для 

виготовлення пришивних гудзикових петель), корсетні (мають плоску форму, для 

шнурування корсетів та бандажів). До оздоблювальних належать: напів шовковий шнур, 

вовняний суканий та інші фасонні шнури.  

Мереживо – це сітчасті, прозорі, плетені, в’язані або вишиті вироби, отри 

мані машинним чи ручним способом. Машинне мереживо виготовляють на спецмашинах, 

його поділяють на мереживо, вироблене на мереживній машині; плетене (басонне); вишите, 

виготовлене на вишивальних автоматах. Випускають машинне мереживо у вигляді краю, 

прошивки, мотивів і мереживного полотна. Край – це мереживна стрічка рівна з одного боку 

і зигзагоподібна з протилежної. Прошивка – це мереживна стрічка з рівними краями. Мотиви 

– це мереживні вставки, які мають форму овалів, кругів, квадратів. Плетине миреживо 

утворюється на плетельних машинах з різних видів пряжі шириною 10..80мм. Вишите 

мереживо отримують на вишивальних автоматах вишивкою по тканині різного волокнистого 

складу. Застосовують для оздоблення білизни. Мереживо ручної роботи виготовляють 

плетенням, в’язанням або вишиванням у вигляді краю, прошивки, мотивів.  

Плетине мереживо виробляють за допомогою спеціальних дерев’яних коклюшок утворюючи 

рослинні та геометричні візерунки. Філейне мереживо отримують вишиванням голкою по 

натягнутій сітці. В’язане мереживо отримують в’язанням гачком з різних ниток. 

Гіпюр – це мереживо, яке складається з випуклих фігурок, з’єднаних між собою ажурною 

сіткою, повітряна вишивка, яку виконують бавовняною пряжею по бавовнянні чи 

натуральній шовковій тканині, просочені солями алюмінію. Внаслідок термічної та 

механічної обробки тканина видаляється.  

Тюль – це рідке сітчасте полотно, буває гладким і візерунчастим. Виробляють на тюлевих 

або гардинних машинах з бавовняної, віскозної та капронової ниток, шириною 71..180см. 

Шитво – отримують на основі тонкої бавовняної тканини, на яку машинним способом 

наносять вишивку, яку поєднують з вирізними отворами, які входять до загальної композиції 

малюнка. Використовують для оздоблення жіночої білизни, суконь, блуз. 

2. Оздоблювальні матеріали 

У будівництві застосовуються матеріали, що випускаються промисловістю в різноманітному 

асортиментах, і виробу для внутрішньої й зовнішньої обробки будинків. Крім штукатурних і 

декоративних розчинів і бетонів, до оздоблювальних відносять плиткові матеріали, вироби із 

природного й штучного каменю, листові лицювальні, плівкові й рулонні матеріали для 

обробки стін і стель, покриття для підлог, фарби й лаки, а також скобяные виробу петлі, 

ручки та ін. 

Плиткові матеріали по призначенню можуть бути розділені на три основні групи: для 

внутрішнього облицювання стін, для зовнішньої обробки будинків і для покриття підлог 

Для внутрішнього облицювання стін застосовують керамічні глазуровані, скляні й 

полістирольні плитки. Керамічні глазуровані плитки для внутрішнього облицювання стін 

випускають квадратної, прямокутної й іншої форми. Виготовляють, крім того, фасонні кутові 



й карнизні плитки. Високими декоративними якостями відрізняється кольорова плитка з 

малюнком на лицьовій поверхні, одержуваним методом шелкографии. 

Скляні плитки являють собою вироби, отримані пресуванням із глушеной скломаси й 

скляного бою або виготовлені з листового скла, покритого емаллю з наступної термічною 

обробкою. Поверхня зворотної сторони плиток може бути шорсткуватої або рифленої для 

забезпечення зчеплення з розчином. Асортименти плиток незначний. Вони можуть бути 

білими, блакитними, чорними, рідше інших квітів. Для зовнішнього облицювання стін 

застосовуються фасадні керамічні й скляні плитки 

Фасадні керамічні плитки виготовляють способом напівсухого пресування із глин без 

добавок або з добавками з наступним випалом. Вони можуть бути гладкими або з рельєфною 

поверхнею, одне або багатобарвними, глазурованими або неглазурованими. Їх випускають 

квадратної або прямокутної форми.  

Скляні плитки для облицювання фасадів також випускаються у вигляді килимів. 

Виготовляються з непрозорого (глушеного) білого або кольорового скла, із гладкої, рифленої 

(матова) або блискучою поверхнею. Великі плитки з непрозорого скла від чорного до 

зеленого квітів із блискучими переливчастими вкрапленнями на поверхні, називані 

"марблит", випускаються розмірами аж до 500Х500Х5...1 2 мм. 

Полістирольні плитки одержують литтям під тиском на спеціальних прессавтоматах з 

полістиролу, пофарбованого мінеральними пігментами. Тильна сторона плиток має бортик 

шириною 6...8 мм і рельєфну фактуру, що забезпечує надійне приклеювання до поверхні, що 

облицьовується.  

Для обладнання підлог у приміщеннях з вологими процесами застосовуються спеціальні 

керамічні плитки, що відрізняються високою щільністю й більшим опором до стирання. 

Сировиною для виготовлення таких плиток служать тугоплавкі й вогнетривкі глини з 

добавкою каоліну, кварцового піску й барвників. Плитки для підлог виготовляють методом 

пресування різноманітної форми квадратної, прямокутної, трикутної, шести або 

восьмигранної; використовуються і їх половинки для складання візерунка.  

 Виробу із природного й штучного каменю. 

Плити із природного каменю одержують із гірських порід гранітів, мармурів, вапняків, туфів 

і інших розпилюванням блоків або випилюванням безпосередньо з масивів з наступним 

шліфуванням, поліруванням або іншою обробкою. Плити проводяться шириною 150...1200 

мм, довжиною не менш ширини, але не більш 1500 і товщиною 10.,.30 мм. Виготовляються 

такі смужки й шашки шириною 20...150 мм різної довжини з відходів при обрізку великих 

плит 

Плити із граніту й мармуру для обробки індивідуального житлового будинку не 

застосовуються. Для облицювання цоколів, стін і т.п. можуть використовуватися тільки 

відходи виробництва обрізки плит неправильної форми. Плити з вапняку й туфу 

використовуються для зовнішньої обробки будинків у тих районах, де цей камінь є місцевим 

матеріалом 

Плити зі штучного каменю виготовляють із бетону, гіпсу, склоцементу. Лицювальні плити з 

декоративного бетону одержують із сірого або кольорових цементов і декоративного 

наповнювача. Вони можуть мати фактурну або рельєфну лицьову поверхню. Фактурну 



лицьову поверхню одержують оголенням заповнювача, присипкою свежеуложенного бетону 

кам'яною крихтою, механічною обробкою поверхні й ін. Рельєфну лицьову поверхню 

одержують формованием плит на рельєфних матрицях. Розміри плит 200Х200Х 30, 

400X100X40 мм і др. 

Гіпсові декоративні плити роблять із гіпсових в'язких різних видів. Вони можуть бути 

армовані скловолокном, стеклосеткой. дротом і іншими матеріалами. Лицьова поверхня 

таких плит, як і бетонних, може бути гладкої або рельєфної.  

Промисловість випускає різноманітний асортименти листових матеріалів, багато з яких 

надходять у магазини для продажу індивідуальним забудовникам. До них ставляться суха 

гіпсова штукатурка, гипсокартонные аркуші, древесностружечные й древесноволокнистые 

плити, бумажнослоистый пластик, декоративна фанера 

Гилсокартонные аркуші лицювальний матеріал на основі гіпсу, який називається також 

зміцненою сухою гіпсовою штукатуркою. На відміну від звичайної сухої штукатурки, у 

сердечник гипсокартона, крім гіпсу, уводяться також волокнистий наповнювач і 

пенообразователь, що забезпечує підвищення його міцності й зменшення маси.  

Древесностружечные плити (ДСП) виготовляються методом гарячого пресування плоских, 

тонких часток деревини, змішаних із синтетичним сполучним. По деяким 

физикомеханическим властивостям ДСП перевершують натуральну деревину: вони менше 

розбухають від вологи, менш горючі, не жолобляться, биостойки. Випускаються довжиною 

2440; 2750; 3500; 3500; 3660 і 5500, шириною 1200; 1500; 1750; 1830 і 2440, товщиною 10...25 

мм. Застосовуються для виготовлення вбудованих і стаціонарних меблів, обладнання підлог і 

ін, 

 

Бумажнослоистый пластик проводиться пресуванням спеціальних видів паперу, просочених 

синтетичними термореактивними сполучними. Він випускається декоративним, однотонним 

або із друкованим малюнком. Декоративна фанера виготовляється з лущеної шпони, 

синтетичних смол, декоративного паперу. Вона може мати одне або двосторонню, глянсову 

або напівматову поверхню.  

До плівкових і рулонних матеріалів ставляться шпалери, полімерні плівки на паперовій і 

тканинної основах, безосновні полімерні плівки, лінкруст, винистен, а також спінений 

полімерний матеріал пеноплен. 

Шпалери виготовляють зі спеціального шпалерного паперу, на який наносять водні суспензії 

фарб, що утворюють тло, і друкований малюнок. Асортименти шпалер досить 

різноманітний: тиснені, гофровані, з рельєфною печаткою по одноколірному або 

багатобарвному тлу. Багато видів шпалер витримують 7...8кратну обробку теплою водою із 

застосуванням мийних засобів. До них ставляться вологостійкі друковані шпалери з високою 

міцністю барвистого шару на стиранність. Вологостійкі шпалери із плівковим покриттям, у 

свою чергу, витримують багаторазову вологу обробку.  

Плівки на паперовій основі изоплен виготовляють нанесенням поливинилхлоридной пасти 

на паперову основу з наступним тисненням. Изоплен випускають шириною 600 мм у 

рулонах довжиною не менш 10 м. Плівки на тканинній основі винилискожи являють собою 

рулонний оздоблювальний матеріал, виготовлений нанесенням поливинилхлоридного 



покриття з наповнювачами й пластифікаторами на бавовняну тканину. До плівок на 

тканинній основі можна віднести також тексоплен новий матеріал, що представляє собою 

тканина, пофарбовану в полотні або набивну, просочену спеціальною сполукою. Плівки на 

паперовій і тканинної основах вологостійкі, їх можна мити теплою водою й милом за 

допомогою губки 

Безосновні полімерні плівки відомі як самоклеющиеся. Промисловість випускає два основні 

види таких плівок: ПДО й ПДСО1 2. Безосновні декоративні плівки одержують із 

поливинилхлоридной маси, яка в спеціальних машинах пропускається між двома валами, з 

наступним нанесенням малюнка способом глибокому друку. Випускаються з малюнками, що 

імітують коштовні породи деревини, камінь, тканина й інші матеріали. Плівки ПДО 

випускаються без шару, що клеїть. Їхнім необхідно наклеювати за допомогою спеціальних 

клеїв полиизобутиленового, перхлорвінілового або каучукового. Лінкруст рулонний 

матеріал, що полягає із щільного паперу, покритої шаром пластичної маси з наповнювачами. 

Винистен поливинилхлоридный оздоблювальний матеріал, виготовлений продавливанием 

поливинилхлоридной маси між двома валами з нанесенням рельєфного або друкованого 

малюнка (вальцовокаландровым способом).  

 

 

Питання для контролю: 

1. Опишіть, в якому вигляді лінолеум для оздоблення 

2. Опишіть різні види плитки, що використовується для оздоблення 

 

 

 

 

Урок 12 

Змістовий модуль 1. Матеріалознавство сфери побутового 

обслуговування 

ТЕМА 1. Матеріалознавство швейного виробництва 

 

Мета роботи: засвоїти знання з матеріалознавства швейного виробництва; навчитися правильно 

вибирати способи визначення матеріалів; засвоїти основні прийоми аналізу матеріалів швейного 

виробництва. 

 

Завдання на практичну роботу 

1. Описати загальні відомості про волокна. Дати коротку характеристику 

видів волокон. 



2. Описати текстильне виробництво. 

3. Загальні відомості про властивості тканин, їх основні характеристики. 

4. Асортимент матеріалів (в т.ч. для оздоблення одягу). 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання 

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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