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АНОТАЦІЯ
Смикало К.О. Розробка методів оцінки і прогнозування поверхневих
властивостей текстильних матеріалів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація

на

здобуття

наукового

ступеня

доктора

філософії

за

спеціальністю 182 Технології легкої промисловості  Херсонський національний
технічний університет, Херсон, 2020.
Дисертація присвячена актуальній проблемі дослідження поверхневих
властивостей текстильних матеріалів шляхом удосконалення і розробки методів
оцінки і прогнозування показників ворсистості, що дозволить підвищити
ефективність дизайн-проєктування кольору і туше, а також інших поверхневих
ефектів готових текстильних виробів.
У

дисертаційній

роботі

проведений

аналіз

технічної

літератури,

міжнародних стандартів і наукових досліджень з питань оцінювання і
прогнозування поверхневих властивостей текстильних матеріалів. Доведено, що
на більшість поверхневих ефектів, їх наявність або відсутність, показники та
ступінь їх прояву впливає характер ворсистості поверхні, утвореної ворсинками,
що виступають з тіла текстильного матеріалу.
На основі дослідження волокнистої будови тканин обґрунтовані та
запропоновані терміни «поверхня» і «поверхневі властивості» текстильних
матеріалів. Аналітично доведено, що ворсистість є основною поверхневою
властивістю текстилю.
Сформований перелік поверхневих властивостей, який узгоджений із
міжнародними стандартами, текстильною номенклатурою та загальноприйнятими
методами дослідження поверхневих ефектів. Показано, що ефективність
оцінювання поверхневих властивостей і об’єктивність отриманих результатів
залежать від точності оцінки ворсистості, а одним зі шляхів оптимізації
проєктування поверхневих ефектів є врахування показників ворсистості. Однак
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дослідження текстильних виробів за ознакою ворсистості має певні складності,
особливо це стосується оцінки показників ворсистості текстильних полотен.
У роботі проведений теоретичний аналіз існуючих методів оцінки
поверхневих властивостей текстилю та на основі цього обґрунтований вибір
методик дослідження ворсистості, туше і колірних характеристик зразків пряжі,
тканих і трикотажних полотен різного сировинного складу, структури і способу
виготовлення. Аналіз і обробка експериментальних даних проведені за
допомогою пакетів прикладних програм, у тому числі оригінальних, призначених
для дослідження параметрів ворсистості текстильних матеріалів. Сенсорні
показники текстильних полотен визначені шляхом складання органолептичного
профілю ворсистості. Колірні характеристики текстильних зразків оцінені за
допомогою системи CIEL*a*b*.
Системний підхід при аналізі отриманих показників ворсистості пряжі
дозволив виявити певні закономірності, які стали підґрунтям для розробки
принципу систематизації, у результаті чого вперше розроблена класифікація
текстильних ниток за ознаками ворсистості, що підтверджено авторським
свідоцтвом. Розроблена класифікація дозволить підвищити результативність
процесів

дослідження

ворсистості

текстильних

ниток

та

формулювати

рекомендації щодо вибору сировини і структури волокон при виготовленні
текстильних виробів.
За допомогою експертного методу визначені основні фактори, які
обумовлюють характер ворсистості тканої поверхні, та шляхом апріорного
ранжування факторів аналітично визначені основні з них, які суттєво впливають
на ворсистість тканин. До них відносяться ворсистість пряжі і довжина
перекриттів основних і утокових ниток у рапорті переплетення тканини.
Отримана багатофакторна математична модель, яка визначає залежність
зміни ворсистості тканини при її виготовленні на ткацькому верстаті від цих
основних

факторів.

Експериментально

доведено

релевантність

отриманої

математичної моделі шляхом визначення показників ворсистості тканин,
виготовлених на ткацькому верстаті СТБ-330 у лабораторних умовах. Результати
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експерименту показали, що при збільшенні ворсистості пряжі ворсистість тканин
змінюється неоднозначно у залежності від співвідношення довжини ворсу і
довжини перекриттів ниток у рапорті переплетення.
Для забезпечення об’єктивності порівняльного аналізу поверхневих
властивостей пряжі і тканин, які з неї виготовлені, удосконалені оптичні методики
оцінки їх ворсистості на стадії підготовки дослідних зразків. Запропоновано для
визначення ворсистості пряжі намотувати її на пластини паралельною намоткою з
кроком, який дорівнює діаметру пряжі, що імітує поверхневий застил тканини
(трикотажу). Таким чином формується база графічного матеріалу, який може бути
оброблений однією комп’ютерною програмою, та отримуються дані, які мають
однаковий фізичний смисл. При визначенні ворсистості тканин запропоновано
формувати згин текстильного зразка вздовж ниток основи, утоку та по діагоналі
зразка з метою нівелювання впливу рапорту переплетення, що підвищує точність
отриманих результатів та дозволяє порівнювати показники ворсистості пряжі і
текстильних полотен з меншою похибкою.
Аналіз вагового методу визначення ворсистості пряжі дозволив висунути
гіпотезу про можливість його використання для визначення показників
ворсистості тканин за умови внесення необхідних змін у порядок дослідження. У
результаті вперше запропонований ваговий метод оцінки ворсистості текстильних
полотен. Сутність даного методу полягає у порівнянні маси зразків з ворсом та
після видалення ворсу із подальшим аналітичним розрахунком ворсистості
тканин і трикотажу. У якості характеристики ворсистості запропоновано ввести
спеціальний показник – індекс ворсистості, який дозволяє об’єктивно оцінити
поверхню текстильних полотен з різним характером і величиною ворсу. Даний
метод оцінки ворсистості впроваджений в освітній процес Херсонського
національного технічного університету, а його практична апробація здійснена в
умовах ткацького виробництва ТОВ «Vladi» (м. Харків), що підтверджено актом
виробничих випробувань.
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За допомогою удосконалених та розроблених методів оцінки ворсистості
текстильних матеріалів у даній дисертації експериментально визначений вплив
кількості ворсу на колір і туше текстильних матеріалів.
Зміни колірних характеристик текстильних зразків досліджені для пряжі,
сирових тканин, виготовлених з даної пряжі, та тканин, які пройшли процеси
ворсування. Текстильні зразки для експерименту виготовлені у виробничих
умовах виробництва ТОВ «Vladi» з вовняних волокон або з суміші вовняних
волокон з хімічними та підготовлені у двох виконаннях: нефарбовані і фарбовані.
Ворсистість оцінена за індексом ворсистості, який отриманий шляхом аналізу
мікрофотографій зразків пряжі і тканин за допомогою оригінальної програми Poil.
Визначення колірних характеристик (світлоти, насиченості і колірної відмінності)
проведено у системі колірного простору CIEL*a*b* на спектрофотометрі. За
результатами експерименту побудовані графічні залежності зміни інтенсивності
показників кольору від зміни ворсистості текстильних зразків у системах «пряжа
– сирова тканина», «пряжа – начесана тканина», «сирова тканина – начесана
тканина». Аналіз отриманих результатів показав, що зміни світлоти і насиченості
кольору тканин знаходяться в прямо пропорційній залежності від індексу їх
ворсистості. Однак рівень і величина змін показників відрізняються для сирових і
начесаних тканин, нефарбованих і фарбованих зразків, а також певну корекцію
вносить первинний колірний тон тканин та їх сировинний склад. Проаналізовано
загальну колірну відмінність і встановлений рівень зміни ворсистості, при якому
невідповідність кольору між вовняними тканинами стає візуально помітною.
Результати роботи можуть бути використані у ткацькому і опоряджувальному
виробництві при проектуванні кольору і оптичних властивостей тканин.
Визначення туше текстильних полотен проведено за допомогою візуальної і
тактильної оцінки ворсової поверхні, що пов’язано з дискримінаційною
спроможністю людини сприймати відмінності на сенсорному рівні. У цьому сенсі
розглянуто питання, наскільки органолептична оцінка ворсистості тканин
відповідає інструментальній оцінці, що є актуальним з точки зору прогнозування
якісних і кількісних показників ворсистості. Результати даного експерименту
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підтвердили, що туше текстилю залежить від характеру ворсистості, а ступінь
суб’єктивного враження від дотику до текстильного полотна обумовлюється
довжиною і кількістю ворсинок. Порівняльний аналіз результатів показав
відповідність суб’єктивної бальної оцінки туше і кількісних характеристик
ворсистості тканин, отриманих ваговим методом, що підтверджується тісним
кореляційним зв’язком і свідчить про доцільність використання розробленого
вагового методу в умовах виробництва.
У результаті проведених теоретичних і експериментальних досліджень
удосконалені і розроблені нові методи визначення і оцінки ворсистості, яка є
основною поверхневою властивістю волокнистих текстильних матеріалів.
Використання об’єктивних показників ворсистості, отриманих розробленими
методами, у процесах дизайн-проєктування відкриває нові можливості для
розширення асортименту текстильних виробів та є перспективним напрямком у
сфері розробки експертних методів оцінювання якості текстилю.
Ключові слова: текстильні матеріали, поверхневі властивості, ворсистість,
показники,

пряжа,

тканини,

трикотаж,

дизайн-проєктування,

колірні

характеристики, ваговий і оптичний метод.
ANNOTATION

Smykalo K.O. Development of the Methods for Assessing and Predicting of the
Surface Properties of Textile Materials – Qualification scientific work with the
manuscript copyright.
Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 182 Technologies of
the Light Industry. ‒ Kherson National Technical University, Kherson, 2020.
The thesis is devoted to the actual problem of research of surface properties of
textile materials by improvement and development of method of estimation and
predicting of pile indicators that will allow increase efficiency of design of colour
performance and touche, and also other surface effects of textile.
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In the dissertation work the analysis of technical publication, international
standards and scientific researches concerning estimation and prediction of surface
properties of textile materials is carried out. It is proved that most surface effects, their
presence or absence, indicators and the degree of their manifestation are influenced by
hairiness of the surface, which is formed by the villi protruding from the body of the
textile material.
Based on the study of the fibrous structure of fabrics, the terms "surface" and
"surface properties" of textile materials are substantiated and proposed. It is analytically
proved that hairiness is the main surface property of textiles.
A list of surface properties has been formed, which is in line with international
standards, textile nomenclature and generally accepted methods of studying surface
effects. It is shown that the efficiency of the assessing of surface properties and the
objectivity of the obtained results depend on the accuracy of the assessment of
hairiness, and one of the ways to optimize the design of surface effects is to take into
account the indicators of hairiness. However, the study of the hairiness of textile in
modern technologies has some difficulties, especially the assessment of the number of
villi of fabrics and knitwear.
The paper presents a theoretical analysis of existing methods for assessing the
surface properties of textiles and based on this substantiates the choice of methods for
studying hairiness, touche and colour characteristics of yarn samples, woven and knitted
fabrics of different raw materials, structure and method of manufacture. The analysis
and processing of experimental data were performed using standard software, including
the original, which are developed to assess the hairiness parameters of textile materials.
Sensory parameters of textile fabrics are determined by compiling the organoleptic
profile of hairiness. The colour characteristics of textile samples were evaluated using
the CIEL*a*b* system.
System approach to analysis of the yarn hairiness indexes revealed certain
patterns that became the basis for the development of the principle of systematization.
As a result, for the first time a classification of textile threads on the basis of hairiness
was developed, which is confirmed by the author's certificate. The developed
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classification will increase the effectiveness of the process of studying the yarn
hairiness and formulate recommendations for the choice of raw materials and fibre
structure in the manufacture of textile products.
The main factors that determine the nature of the hairiness of the woven surface
are determined by an expert method. By a priori ranking of factors, the main factors that
have a significant impact on tissue hairiness are analytically determined. These include
the pile of yarn and the length of the overlaps of the warp and weft threads in the pattern
of fabric weave. Theoretically, a multifactor mathematical model is obtained, which
determines the dependence of the change in the hairiness of the fabric during its
manufacture on a loom on these basic factors. The adequacy of the obtained
mathematical model was experimentally proved by determining the indicators of the
pile of fabrics made on the STB-330 loom in laboratory conditions. The results of the
experiment showed that with increasing yarn pile, the hairiness of fabrics changes
ambiguously depending on the ratio of the length of the pile and the length of the
overlaps of the threads in the weave pattern.
To ensure the objectivity of the comparative analysis of the surface properties of
yarn and fabrics made of it, optical methods for assessing their hairiness at the stage of
preparation of samples have been improved. To determine the hairiness of the yarn, it is
proposed to reel up it on the plates with a parallel winding with a step equal to the
diameter of the yarn, which simulates the surface solidification of the fabric (knitwear).
This creates a database of graphics that can be processed by the same computer
program, and produces data that has the same physical meaning. When determining the
pile of fabrics, it is proposed to form a fold of the textile pattern along the warp, weft
and diagonal of the sample in order to level the effect of weave pattern, which increases
the accuracy of the results and allows to compare the pile of yarn and textile fabrics
with less error.
Analysis of the weight method for determining the pile of yarn allowed to
hypothesize the possibility of its use to determine the indicators of pile of fabrics,
subject to the necessary changes in the order of the study. As a result, for the first time a
weight method for assessing the hairiness of textile fabrics was proposed. The essence
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of this method is to compare the mass of the samples with the pile and after removing
the pile with subsequent analytical calculation of the pile of fabrics and knitwear. As a
characteristic of pile, it is proposed to introduce a special indicator - the hairiness index,
which allows objectively assessing the surface of textile fabrics with different nature
and size of pile. The method of

estimating of hairiness was introduced into the

educational process of Kherson National Technical University, practical testing was
carried out in the conditions of weaving production of LLC "Vladi" (Kharkov), which is
confirmed by the act of production tests.
With the help of improved and developed methods for assessing the pile in this
dissertation experimentally determined the effect of hairiness on the colour and touche
of textile materials.
Changes in the colour characteristics of textile samples were studied for yarn, raw
fabrics made from this yarn, and fabrics that have been raised. Textile samples for the
experiment are made in the production conditions of LLC "Vladi" from woollen fibres
or from a mixture of woollen fibres with chemical and prepared in two versions: undyed
and dyed. Hairiness is evaluated by the hairiness index, which is obtained from the
analysis of photomicrographs of yarn and fabric samples. Determination of colour
characteristics (lightness, saturation and colour difference) was performed in the
CIEL*a*b* colour space system on a spectrophotometer. According to the results of the
experiment, the graphical dependences of the change in the intensity of colour
indicators depending on the change in the hairiness of textile samples in the systems
"yarn ‒ raw fabric", "yarn ‒ combed fabric", "raw fabric ‒ combed fabric" are
constructed. Analysis of the results showed that changes in the lightness and colour
saturation of tissues are directly proportional to the index of their hairiness. However,
the level and magnitude of changes differ for raw and raised fabrics, undyed and dyed
samples, as well as some correction is made by the original hue of fabrics and their raw
material composition. The colour difference is analysed and the level of hairiness
change is established, at which the colour mismatch between woollen fabrics becomes
visually noticeable. The results of the work can be used in weaving and finishing
production in the design of colour and optical properties of fabrics.
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Touche of textile fabrics was determined by visual and tactile assessment of the
pile surface, which is associated with the discriminatory ability of a person to perceive
differences. In this sense, the question is considered to what extent the organoleptic
assessment of tissue hairiness corresponds to the instrumental assessment, which is
relevant in terms of predicting qualitative and quantitative indicators of hairiness. The
results of this experiment confirmed that the textile touche depends on the nature of the
pile, and the degree of subjective impression from touching the textile fabric is
determined by the length and number of fibre. Comparative analysis of the results
showed the correspondence of the subjective score of the touche and the quantitative
characteristics of hairiness tissue obtained by the weight method, which is confirmed by
a close correlation and indicates the feasibility of using the developed weight method in
production.
As a result of the conducted theoretical and experimental researches new methods
of determining and assessing hairiness which is the basic surface property of fibrous
textile materials are improved and developed. The use of objective lint indicators
obtained by the developed methods in the design process opens up new opportunities
for expanding the range of textile products and is a promising area in the development
of expert methods for assessing the quality of textiles.
Keywords: textile materials, surface properties, hairiness, indicators, yarn,
fabrics, knitwear, design, colour characteristics, weight and optical method.
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organoleptic and instrumental methods. Polish journal of science, 2020. №28 (1). Р. 2833. Внесок дисертанта: планування, проведення експерименту, узагальнення
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результатів, підготовка та оформлення статті.
Публікації у наукових фахових виданнях України категорії «Б»:
2.

Смирнова

(Смикало)

К.О.,

Закора

О.В.

Розробка

принципу

систематизації текстильних ниток за ознакою ворсистості. Легка промисловість.
2018. №2 (253). С. 38-41. Внесок дисертанта: проведення експерименту,
узагальнення отриманих експериментальних даних.
3.

Smykalo K., Zakora О., Zashchepkina N., Yaryha О. Hairiness as a surface

property of textile. Вісник Київського національного університету технологій та
дизайну. Серія Технічні науки. 2019. №5(138). C. 62-70. DOI:10.30857/18136796.2019.5.7. Смикало К. належить пошук стандартів і наукових публікацій,
технічний переклад термінології, структурування відомостей за темою статті,
оформлення графічного матеріалу та результатів теоретичного дослідження;
Закорі О. належить формування висновків дослідження; Защепкіній Н. належить
текстове оформлення термінології у вигляді таблиці, Яризі О. належить
виконання

мікрозображень

текстильних

полотен

та

оформлення

списку

використаних джерел.
4.

Смикало К.О., Закора О.В. Оцінка ворсистості тканин ваговим

методом. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.
Серія Технічні науки. 2019. №6 (140). С. 30-38. DOI:10.30857/1813-6796.2019.6.3
Внесок

дисертанта:

складання

алгоритму

дослідження,

проведення

експериментальних досліджень і аналізу отриманих результатів, оформлення
графічних даних.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір:
5. Закора О.В., Липкова Г.І., Дробот О.В., Смирнова (Смикало) К.О.
Класифікація ниток за ворсистістю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права
на твір № 52182 від 14.11.2013 (заявка від 19.09.2013 №52538). Закорі О.В.
належить підготовка

текстильних матеріалів для

дослідження, обробка

графічних даних; Липковій Г.І. належить розрахунок параметрів текстильних
матеріалів, Дробот О.В., належить оформлення результатів експерименту,
Смирновій (Смикало) К.О. належить постановка експерименту, проведення
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експериментальних

досліджень,

статистична

обробка

результатів,

формулювання висновків.
Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
6.

Смирнова (Смикало) К.О., Закора О.В. Вплив ворсистості пряжі на

асортиментні особливості лляних тканин. Сучасний стан легкої і текстильної
промисловості: інновації, ефективність, екологічність: тези доповідей II
Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 жовтня 2016 р. Херсон:
Видавництво ХНТУ, 2016. – С.110-111. Внесок дисертанта: аналіз проблеми
виготовлення лляних тканини та впливу ворсистості на процеси ткацтва.
7.

Смирнова (Смикало) К.О. Євдокименко О.М., Закора О.В. Оцінка

якості текстилю в умовах електронної комерції. Молодь ‒ науці і легкій
промисловості

‒

2017.

конкурентоспроможності

«Інноваційні

технології

текстильних

як

матеріалів

засіб
і

підвищення

виробів

легкої

промисловості»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів і молодих вчених, 16 травня 2017 р., м. Херсон (Україна), Херсонський
національний технічний університет, 2017 р. С. 74-75. Внесок дисертанта: аналіз
проблеми електронної комерції швейних виробів, розробка рекомендацій для
підвищення обсягу збуту продукції.
8.

Смирнова

(Смыкало)

Е.А.,

Евдокименко

О.Н.,

Закора

О.В.

Проектирование поверхностных свойств текстиля в условиях современных
цифровых технологий кинопроизводства. Сучасний стан легкої і текстильної
промисловості: інновації, ефективність, екологічність: тези доповідей III
Міжнародної науково-практичної конференції, 12-17 вересня 2017 р. / Херсон:
Видавництво ХНТУ, 2017. С. 86-87. Внесок дисертанта: аналіз аспектів
проєктування одягу для кінофільмів та поверхневих властивостей сценічного
костюму.
9.

Смирнова

(Смикало)

К.О.,

Закора

О.В.

Менеджмент

супроводжувальної інформації на ринку швейних товарів. Дослідження якості
вітчизняних товарів і послуг та їх відповідності національним нормативним
документам: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції
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студентів і молодих учених, 15-17 травня 2018 року, м. Херсон/ Херсон:
Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2018. С. 87-89. Внесок дисертанта:
розробка рекомендацій по оформленню та розміщенню супровідної інформації.
10. Смирнова К.О., Закора О.В. Значення ворсистості для властивостей
проникності побутового текстилю. Молодь – науці і виробництву – 2018:
Інноваційні технології легкої промисловості: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 травня
2018 р., м. Херсон (Україна), Херсонський національний технічний університет,
2018 р. С. 145-147. Внесок дисертанта: огляд проблеми побутового пилу та шляхів
мінімізації проникнення пилу у людському середовищі.
11. Smyrnova (Smykalo) K., Zakora O. Technical fabric systematization in
modern conditions of production and operation. Сучасні технології промислового
комплексу: базові процесні інновації: тези доповідей IV Міжнародної науковопрактичної конференції, 12-16 вересня 2018 р. / Херсон: ХНТУ, 2018. С. 38-40
Внесок дисертанта: аналіз питання дослідження і класифікації технічного
текстилю, розробка рекомендацій щодо класифікації технічних текстильних
матеріалів, лінгвістична адаптація сучасної текстильної термінології.
12. Смирнова (Смикало) К.О. Павлова О.С., Закора О.В. Проектування
одягу для людей з особливими потребами. Соціокультурні тенденції розвитку
сучасного мистецтва та дизайну: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної
конференції, 5-9 листопада 2018 р., ХНТУ / Херсон: ХНТУ, 2018. С. 310-312.
Внесок дисертанта: визначення можливостей використання акустичних хвиль для
передачі відчуттів через поверхню одягу.
13. Смирнова (Смыкало) Е.А., Закора О.В., Тирпак К.А. Тактильные
свойства как характеристика текстиля. Інновації в управлінні асортиментом,
якістю та безпекою товарів і послуг: Матеріали VІ-тої міжнародної наук.-практ.
конф. / Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. С. 175-177. Внесок дисертанта:
систематизація термінології тактильних характеристик.
14. Смирнова (Смикало) К.О., Закора О.В. Визначення туше текстильних
полотен. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах: матеріали
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щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного
університету, 15-17 травня 2019 року /Львів: вид-во Львівського торговельноекономічного університету, 2019. С.226-227. Внесок дисертанта: аналіз методів
визначення туше та способів вдосконалення оцінки туше.
15. Костецька, Д.С., Смирнова (Смикало) К.О., Закора О.В. Реалістичний
підхід до створення контенту інтернет-платформ реалізації швейних виробів.
Молодь –

науці і

промисловості:

виробництву –

матеріали

2019: Інноваційні

міжнародної

технології легкої

науково-практичної

конференції

здобувачів вищої освіти і молодих учених, 16-17 травня 2019 р., м. Херсон
(Україна), Херсонський національний технічний університет, 2019 р. – С.80-81
Внесок дисертанта: розробка рекомендацій щодо оформлення інтернет-магазинів.
16. Смикало К., Закора О., Тирпак К. Дослідження ворсистості
текстильних матеріалів оптичним методом. Ресурсозберігаючі технології легкої,
текстильної і харчової промисловості: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції молодих вчених та студентів, 10-11 жовтня 2019 р.,
Хмельницький, 2019. С. 92-94. Внесок дисертанта: експериментальне дослідження
ворсистості текстильних матеріалів, аналіз отриманих даних.
17. Smykalo K.O., Zakora O.V. Investigation of hairiness of fabric by weight
method. Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції
текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion / Київ: КНУТД, 2019. С. 231234. Внесок дисертанта: аналіз експериментального дослідження ворсистості
гравіметричним способом.
18. Мельник Н.А., Смикало К.О., Закора О.В. Особливості експертизи
камуфляжу одягу тактичного призначення. Молодь – науці і виробництву – 2020:
Інноваційні технології легкої промисловості: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 13-15 травня
2020 р., м. Херсон (Україна) / Херсонський національний технічний університет,
2020 р. С. 90-92. Внесок дисертанта: теоретичне дослідження актуальних методів
оцінки камуфляжного одягу, структурування теоретичних даних.
19. Ярига О.С., Смикало К.О., Закора О.В. Визначення показника
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ворсистості вовняних тканин. Молодь – науці і виробництву – 2020: Інноваційні
технології легкої промисловості: матеріали міжнародної науково-практичної
конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 13-15 травня 2020 р.,
м. Херсон (Україна), Херсонський національний технічний університет, 2020 р.
С.97-99. Внесок дисертанта: експериментальне дослідження вовняних тканин,
аналіз отриманих результатів, формування висновків дослідження.
Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації
20. Смирнова (Смикало) К.О., Ліхтар В.В., Закора О.В. Декорування
текстилю

авторськими

прийомами

у

сучасному

мистецтві

Херсонщини.

Стратегія розвитку південного регіону: молодь і майбутнє: тези доповідей
науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців,
19.03.2019. / Херсон: Видавництво ЕТТ ХНТУ, 2019. С.62-65. Внесок дисертанта:
структурування прийомів оздоблення поверхні текстилю, підготовка графічних
даних публікації.
21. Тирпак К.О. Смирнова (Смикало) К.О., Закора О.В. Інноваційний
спосіб виготовлення безшовного одягу. Інноваційні культурно-мистецькі аспекти
в сучасній картині світу: матеріали V Міжнародної науково-практичної
конференції, 11-13 вересня 2019 р. / Херсон: ХНТУ, 2019. С. 377-380. Внесок
дисертанта: аналіз можливості виготовлення одягу із заданим поверхневим
візерунком шляхом вирощування полотна.
22. Smykalo Kateryna, Zakora Oksana, Tertychna Olena. Protective properties
of textiles for the manufacture of urban-style clothing for Ukraine. Збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного
дизайну», 23 квітня 2020 року, м. Київ. // Київ: КНУТД, 2020. у 2 томах. Том 1.
С. 327-330. Внесок дисертанта: аналіз вражаючих чинників в урбаністичному
середовищі та розробка рекомендацій щодо нівелювання та мінімізації
небезпечних впливів.
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ВСТУП
Сучасна українська легка промисловість характеризується поступовою
інтеграцією у світовий ринок, що дозволяє вітчизняним виробникам збільшити
обсяги реалізації продукції. Попри нестабільну економічну ситуацію протягом
2016-2020 років спостерігається позитивна тенденція збільшення експорту
вітчизняних товарів [1-2], зокрема взуття і сировини для виробів із хутра. Для
виробів текстильного і трикотажного виробництв, то протягом останніх років
спостерігається, навпаки, тенденція імпортного заміщення товарів. Дана ситуація
обумовлена у першу чергу низькою конкурентоспроможністю вітчизняних
текстильних виробництв, які випускають продукцію із запізненням відносно
модних тенденцій.
Умовою конкурентного успіху серед сучасних виробників текстилю, при
чому як тканих і трикотажних полотен, так і швейних виробів, повинно бути
виготовлення продукції із заданими поверхневими властивостями. Аналіз
вподобань споживачів показує, що саме стан поверхні тканин і трикотажу, їх
зовнішній вигляд, колір, фактура, шорсткість, рельєф, туше (гаптик) є основними
параметрами при оцінці якості текстильного виробу [3]. Тому при розробці
нового асортименту текстильних полотен поряд із вибором сировини та
технологічних параметрів виготовлення велике значення мають оцінка і
прогнозування їх поверхневих властивостей [4].
Актуальність теми. Номенклатура поверхневих властивостей текстильних
матеріалів представлена низкою різних поверхневих ефектів, до яких відносяться
оптичні, фізичні, механічні, естетичні ефекти тощо. Для тканих і трикотажних
полотен, які виготовлені із пряжі, поверхневі ефекти обумовлені їх волокнистою
будовою і проявляються у процесі експлуатації. Відомо, що такі текстильні
матеріали мають поверхневий шар, утворений вільними кінчиками волокон, які
виступають з тіла матеріалу. Це явище носить назву ворсистість текстилю. Різна
інтенсивність ворсового шару, який покриває тіло матеріалу, обумовлює ступінь
прояву та визначення поверхневих ефектів. Отже для прогнозування певних
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поверхневих

властивостей

текстильних

матеріалів необхідно враховувати

параметри ворсистості пряжі і текстильних полотен на стадії їх проєктування та
виготовлення, що сприятиме забезпеченню необхідної якості текстильних виробів
та відповідності вимогам споживачів. Однак виготовлення текстилю із заданими
поверхневими властивостями ускладнене відсутністю методів їх оцінки, без яких
достовірність прогнозування якості готової продукції знижується. Таким чином,
розробка методів оцінки і прогнозування поверхневих властивостей текстильних
матеріалів є актуальною задачею вітчизняної текстильної промисловості і
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності продукції.
Зв'язок теми дослідження з планами науково-дослідних робіт. Робота
виконана у рамках проведення науково-дослідної роботи кафедри експертизи,
технології і дизайну текстилю «Інноваційні
експертизі багатофункціональних
також

госпдоговірної

текстильних

науково-дослідної

технології

в

виробництві і

матеріалів» (2016-2020 рр.), а

теми

№ ГД 7/2020

«Експертиза

поверхневих властивостей тканих і трикотажних полотен, які використовуються
для виготовлення одягу спортивного і спеціального призначення» (державний
реєстраційний номер 0120U103453).
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є розробка методів оцінки
поверхневих властивостей текстильних матеріалів, які дозволять об’єктивно
визначати характер ворсистості і прогнозувати якість поверхні готового
текстильного виробу.
Для досягнення сформульованої мети необхідно вирішити наступні
завдання:
–

проаналізувати сучасні наукові дослідження, присвячені питанням

вивчення і оцінки поверхневих властивостей текстильних матеріалів, та
визначити шляхи підвищення ефективності їх використання у текстильному
виробництві;
–

визначити сутність поняття «поверхневі властивості текстилю» та

обґрунтувати ступінь впливу явища ворсистості текстильних матеріалів на
поверхневі властивості текстильних виробів;
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–

провести аналіз ворсистості пряжі різного сировинного складу, лінійної

густини і способу виготовлення та дослідити характер впливу ворсистості пряжі
на показники ворсистості текстильних полотен;
–

удосконалити та розробити нові методики оцінки ворсової поверхні

текстильних матеріалів, що дозволить об’єктивно визначати характер і ступінь
ворсистості текстилю;
–

провести

експериментальні

дослідження

ворсистості

текстильних

полотен органолептичним і інструментальним методом та порівняти отримані
результати;
–

дослідити вплив ворсистості тканин на їх поверхневі властивості;

–

розробити рекомендацій щодо практичного застосування методів оцінки

і прогнозування поверхневих властивостей текстильних матеріалів.
Об’єкт дослідження – оцінка поверхневих властивостей текстильних
матеріалів.
Предмет дослідження – ворсистість текстильних матеріалів (пряжі,
тканин, трикотажу), як основна поверхнева властивість.
Методи дослідження. Під час виконання дисертаційної роботи були
застосовані сучасні методи теоретичних і експериментальних досліджень.
В якості теоретичних досліджень використаний системний аналіз наукових
публікацій, термінології міжнародних стандартів та синтез аналітичних даних з
використанням

методів

формальної

логіки,

математичного

моделювання,

узагальнення та гіпотетичного підходу.
При

проведенні

інструментальні

методи

експерименту

використані

досліджень.

Органолептичні

органолептичні
методи

та

дозволили

проаналізувати стан поверхні текстильних матеріалів та провести їх порівняльний
аналіз за ознакою ворсистості. В якості інструментальних застосовані оптичний і
ваговий метод визначення показників ворсистості пряжі і текстильних полотен.
Дослідження впливу ворсистості тканин на їх колірні характеристики проведено у
системі колірного простору CIEL*a*b*.
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Обробка результатів експериментів проведена за допомогою методів
математичної статистики, регресійного і кореляційного аналізу з використанням
сучасної комп’ютерної техніки та стандартних і прикладних програмних пакетів
Microsoft Office 2010, Poil, Toup View, а також ліцензійного пакету програм для
оцінювання колірних характеристик текстильних матеріалів Premier Colorscan
Quality Control Software.
Наукова новизна отриманих результатів дисертаційної роботи полягає в
удосконаленні процесів визначення та оцінки поверхневих властивостей
текстильних матеріалів шляхом вивчення явища ворсистості та встановлення її
показників, що дозволяє отримати об’єктивну характеристику поверхонь
текстилю та прогнозувати їх властивості. При цьому вперше:
- визначено і обґрунтовано терміни «поверхня текстильного матеріалу» та
«поверхневі властивості текстильних матеріалів». Складено номенклатуру
поверхневих властивостей текстильних матеріалів, на основі аналізу якої
доведено, що ворсистість є основною характеристикою поверхні текстилю;
- здійснено систематизацію текстильних ниток за ознакою ворсистості, на
базі якої розроблено їх класифікацію;
- отримано математичну залежність ворсистості тканин від ворсистості
пряжі і виду переплетення;
- розроблено

методологію

визначення

поверхневих

властивостей

текстильних полотен з використанням гравіметричного аналізу показників
ворсистості та запропоновано в якості характеристики ворсистості тканин і
трикотажу кількісний показник – поверхневий індекс ворсистості;
- отримано графічні залежності інтенсивності колірних характеристик
вовняних тканин від ступеня їх ворсистості у системах «пряжа – сирова тканина»,
«пряжа – начесана тканина», «сирова тканина – начесана тканина».
Практичне значення отриманих результатів. Удосконалені оптичні
методи оцінки ворсистості пряжі і тканин на стадії попередньої підготовки
текстильних зразків для дослідження, що дозволяє підвищити точність отриманих
результатів. Запропонований метод об’єктивної оцінки текстильних полотен за
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поверхневим індексом ворсистості, а також методику порівняння органолептичної
та інструментальної оцінок поверхні текстилю можна використовувати у
виробничих і лабораторних умовах при проведенні порівняльного аналізу тканин
і трикотажу, які мають різний характер і ступінь ворсистості, у процедурі
експертизи текстилю та при проектуванні текстилю із заданими поверхневими
властивостями, що підтверджено актом виробничих випробувань в умовах ТОВ
«Vladi» (м. Харків) від 07.02.2020 р. Дослідження впливу ворсистості на
поверхневі властивості тканин сприяє розширенню їх асортименту та є
перспективним напрямком у сфері розробки експертних методів оцінювання
якості текстилю. Результати роботи також можуть бути використані у ткацькому і
опоряджувальному

виробництві

при

проектуванні

кольору

і

оптичних

властивостей тканин.
Теоретичні основи та алгоритм проведення інструментальної оцінки
ворсистості тканих і трикотажних полотен використовуються при викладанні
спеціальних дисциплін у освітньому процесі Херсонського національного
технічного університету при підготовці фахівців за спеціальністю 182 Технології
легкої промисловості, що підтверджено актом впровадження у навчальний процес
від 03.02.2020 р.
Особистий внесок здобувача полягає у загальному визначенні мети, задач
та алгоритму дослідження, аналізі понятійного апарату поверхневих властивостей
текстилю, виборі методів дослідження ворсистості текстильних матеріалів,
плануванні

та

проведенні

експериментальних

досліджень,

інтерпретації,

структуруванні та математичній обробці отриманих даних, формулюванні
наукових положень і висновків, проведенні виробничих випробувань. Результати
досліджень, виконані у співавторстві, отримані при безпосередній участі автора;
до них відносяться обґрунтування принципу та розробка методу визначення
поверхневих властивостей тканин ваговим методом, удосконалення оптичних
методик дослідження поверхневих властивостей пряжі і тканин в залежності від
їх ворсистості, інтерпретація отриманих колористичних характеристик та аналіз
результатів досліджень.
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Апробація результатів дисертації. Основний зміст дисертаційної роботи
було представлено, обговорено та схвалено на:
–

Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасний стан легкої

і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність» (м. Херсон,
2016 р., 2017 р.),
–

III Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих

вчених «Молодь – науці і текстильному виробництву – 2017: Інноваційні
технології як засіб підвищення конкурентоспроможності текстильних матеріалів і
виробів легкої промисловості» (м. Херсон),
–

Міжнародних науково-практичних конференціях текстильних та фешн

технологій KyivTex&Fashion (м. Київ, 2017 р., 2019 р),
–

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих

учених «Дослідження якості вітчизняних товарів і послуг та їх відповідності
національним нормативним документам» (м. Херсон, 2018 р.),
–

Міжнародних науково-практичних конференціях здобувачів вищої

освіти і молодих учених «Молодь – науці і виробництву: Інноваційні технології
легкої промисловості» (м. Херсон, 2018 р., 2019 р., 2020 р.),
–

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології

промислового комплексу: базові процесні інновації» (м. Херсон, 2018 р.),
–

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Соціокультурні

тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну» (м. Херсон, 2018 р.),
–

Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в управлінні

асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» (м. Львів, 2018 р.),
–

науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих

науковців «Стратегія розвитку південного регіону: молодь і майбутнє» (м. Херсон
2019 р.)
–

щорічній науковій конференції вчених Львівського торговельно-

економічного університету «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних
умовах» (м. Львів, 2019 р.),
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–

V

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Інноваційні

культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу» (Херсон, 2019 р.),
–

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та

студентів

«Ресурсозберігаючі

технології

легкої,

текстильної

і

харчової

промисловості» (м. Хмельницький, 2019 р.),
–

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми

сучасного дизайну» (м. Київ, 2020 р.).
Публікації за темою дисертації. За темою дисертаційної роботи
опубліковано 22 наукових праці, у тому числі: 1 стаття у зарубіжному
періодичному виданні іншої держави, яка входить до Організації економічного
співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, 3 статті у наукових
фахових виданнях України категорії Б; 1 авторське свідоцтво України; 17 тез
доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,
п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і п’яти додатків.
Дисертація викладена на 159 сторінках, містить 23 таблиці, 53 рисунки, 181
найменування літературних джерел.
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РОЗДІЛ 1
ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ
ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Текстильні матеріали перманентно оточують людину у різних сферах її
діяльності протягом всього часу її існування, тому вивчення властивостей
текстилю є нагальною потребою для створення комфортних умов життєдіяльності
людини. У текстильному матеріалознавстві виділяють геометричні, механічні,
фізичні, хімічні, біологічні та органолептичні властивості текстилю [5-7], прояв
більшості ефектів яких відбувається у першу чергу через контакт з поверхнею
матеріалу.

В

результаті

такі

ефекти

утворюють

надгрупу

поверхневих

властивостей, яка посідає окреме місце і має особливе значення у системі
взаємодії споживача і текстилю. Знаходячись у безпосередньому зоровому і
тактильному контакті, поверхня текстилю впливає на самопочуття, настрій,
фізіологічне та психічне здоров’я людей, про що свідчать дослідження як у галузі
текстильного матеріалознавства, так і у галузі психофізіології [8].
Поверхневі властивості текстильних матеріалів впливають на протікання
технологічних процесів. Під час переробки текстильних волокон і формування
текстильних виробів поверхня матеріалу знаходиться у фізичному контакті із
органами устаткування, хімічними сполуками, реагує на вплив температури,
тиску, світла, пари та інше [9]. Від властивостей поверхні залежить швидкість
проникнення рідини і фарбувальних агентів, формування кольору готового
виробу, а також характер прояву кольору у готовому виробі [10]. Залежно від
поверхневих характеристик підбирається тип устаткування, параметри його
налаштування, режими опорядження текстильних виробів та способи переробки
текстилю у швейному виробництві [11].
Вплив поверхневих властивостей на експлуатаційні (споживні) властивості
текстилю проявляється через структуру і геометрію поверхні, від чого залежать
стійкість поверхні до впливу механічних дій (тертя, стиснення, розтягування
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тощо) [12], термін експлуатації текстильних виробів в результаті процесів
зношування [13], оптичні ефекти текстильної поверхні тощо [14].
Поверхневі

властивості

тривалий

час

вивчалися

переважно

для

композиційних текстильних матеріалів і технічного текстилю, зокрема для їх
виготовлення і підбору параметрів використання [15]. Однак у зв’язку з широким
впровадженням у текстильне виробництво різних видів обробки для надання
спеціальних якостей поверхні текстилю, поверхневі властивості сьогодні
вивчаються для всіх видів текстильних матеріалів [16-20].
У сучасних наукових дослідженнях вивчення поверхневих властивостей
текстильних матеріалів у першу чергу пов’язане із проєктуванням зовнішнього
вигляду текстильного виробу і його сенсорною характеристикою, так як саме ці
ознаки відіграють найбільше значення для сучасних споживачів [21]. Отже
проаналізуємо особливості прояву поверхневих властивостей текстильних
матеріалів та їх значення для формування текстилю високої якості.
1.1. Особливості прояву поверхневих властивостей текстильних
матеріалів
Відмінною ознакою поверхневих властивостей текстильних матеріалів є їх
прояв, який зосереджений на зовнішньому шарі текстильного матеріалу [22-23],
відтак

переважна

кількість

наукових

робіт

за

тематикою

поверхневих

властивостей зосереджується на вивченні оптичних характеристик, зокрема
кольору та блиску (глянцю), і рельєфі поверхні (фактурі). Також існує велика
кількість робіт, що вивчає поверхневі властивості у контексті взаємодії поверхні і
шкіри людини. Розглянемо у першу чергу особливості прояву поверхневих
властивостей на оптичні характеристики і зовнішній вигляд текстилю, так як
цьому питанню присвячена досить значна частина наукових досліджень.
Вплив поверхневих властивостей на оптичні показники проявляється у двох
основних аспектах: у процесі фарбування текстилю і у зовнішньому вигляді
готового виробу. Ще в 1878 році лорд Хейз Дж. у своїх «Замітках про індиго» [24]
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відмітив, що під час фарбування вовняних виробів від структури поверхні
залежить якість проникнення фарбувальних речовин, а збільшений ворс на
поверхні тканини ускладнює процес фарбування. Протягом ХХ століття
технічний прогрес дозволив вивчати прояв поверхневих властивостей за
допомогою різних інструментів та приладів [25-39], а результати робіт по
визначенню блиску, підготовці до колорування та оптичному визначенні
феномену двопроменевого відбиття світла від поверхні текстилю і сьогодні
залишаються актуальними [28, 31, 37-39].
Фарбування, як основний фактор формування зовнішнього вигляду
текстилю, є складним етапом текстильного виробництва, тому вивченню його
впливу на поверхню текстильного матеріалу присвячені численні публікації [4052]. Дійсно, процес фарбування є невід’ємною складовою дизайн-проєктування
текстильних матеріалів, від якого залежить одна з основних характеристик
текстилю – його колір. Багато досліджень присвячені хімічним сполукам, що
дозволяють отримати той чи інший колір для певного виду текстилю, поверхневоактивним речовинам, що полегшують процес змочування, різним пристроям і
технологічним лініям для фарбування текстильних виробів тощо. Ці дослідження
вивчають і аналізують здебільшого хімічні властивості текстильних матеріалів,
однак для колорирування також важливим є прояв їх поверхневих властивостей,
який зосереджується переважно у явищі поверхневого натягу текстильного
матеріалу [46]. Від поверхневого натягу залежить значення крайового кута
змочування, який у свою чергу впливає на адгезію барвників і їх закріплення у
структурі текстилю [53].
Перебіг процесу фарбування та його технологічні особливості залежать від
багатьох чинників, серед яких основним є сировинний склад текстильного
матеріалу. Окрім сировинного складу пряжі і текстильного полотна, особливий
вплив на перебіг процесу фарбування також має морфологія, рельєф і фактура їх
поверхні.

При

наявності

ворсинок

на

поверхні

текстильних

матеріалів

збільшується поверхневий натяг [45-46, 54], що призводить до гальмування
процесів проникнення фарбувальних агентів, як описано у роботах [55-62]. Однак
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у цих роботах структурні показники та рельєф поверхні визначені неточно,
узагальнюючими

термінами

без

конкретних

розмірностей

структурних

показників, що не дозволяє об’єктивно оцінювати вплив структури поверхні на
етапі фарбування.
Друкування є окремим видом фарбування, коли фарба наноситься на окремі
ділянки текстильного матеріалу у вигляді візерунків. Як для процесу фарбування,
так і для процесу друкування поверхневі властивості текстильних матеріалів
мають свій певний прояв, який виражений у закріпленні рисунку на поверхні. У
цьому випадку поверхневі властивості проявляються в якості закріплення
рисунку, а також його чіткості. Так, у роботі [63] автори проаналізували
особливості друкування рисунку на поверхні текстильного полотна і виявили, що
від структури поверхні залежить ступінь закріплення друкованого зображення,
особливо для ворсових текстильних матеріалів. Автори зазначають, що необхідно
враховувати ступінь ворсистості, і у разі її значної кількості, необхідно видаляти
надлишок ворсинок. Тим не менш, автори не надають роз’яснення, яка саме
кількість ворсинок повинна бути на поверхні текстилю для якісного друку
рисунків, а також залишається незрозумілим, в який спосіб оцінювати ворсистість
для підбору оптимальних технологічних параметрів процесу друкування.
Досить незначна частина наукових досліджень присвячена вивченню
феномену прояву кольору готового текстильного виробу у залежності від його
структури. У роботі [42] зазначається, що прояв кольору має динамічний характер
і залежить як від сировинного складу текстильного виробу, так і від його
структури і рельєфу. У роботі авторка зазначає, що діаметр ниток, щільність їх
прилягання у текстильному полотні, наявність ворсинок на поверхні впливають
на перцепцію кольору готового виробу, однак при цьому не наводяться методи
або кореляційні коефіцієнти для визначення впливу структурних показників на
феномен прояву кольору.
Іншим проявом поверхневих властивостей у зовнішньому вигляді текстилю
є блиск, що виникає внаслідок відбиття променів світла від поверхні ниток або
ворсинок [64]. Для певних видів текстилю блиск є невід’ємною ознакою
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зовнішнього вигляду, як, наприклад, для атласів або сатинів. Для оксамиту та
вельвету блиск відрізняється за характером прояву, який, у першу чергу,
пов’язаний із наявністю ворсу на поверхні матеріалу. У текстильному
виробництві розрізняють блиск та глянець [28, 30, 60], а споживачі також
виділяють лоск, тобто блиск матеріалу, що виникає внаслідок його зношування,
тобто полірування поверхні текстильних ниток або полотен [65].
Сучасні роботи щодо вимірювання блиску присвячені синхронізації
параметрів блиску, визначених інструментально, та суб’єктивній оцінці блиску
споживачами [66-67], так як коефіцієнти відбиття деяких тканин об’єктивно
мають несуттєві відмінності, у той час як суб’єктивно ці тканини відрізняються.
Дане явище викликане перцепцією людини, яка сприймає текстиль одночасно із
оцінкою рельєфу поверхні, наявності на поверхні вираженої фактури або
ворсинок. На даний час дослідження здійснюються спроби прогнозування блиску
у залежності від структурних параметрів, зокрема шорсткості поверхні, однак
результати останніх публікацій показують, що окрім шорсткості поверхні слід
враховувати особливість ворсового шару текстильного матеріалу [68-72].
Зміни у відбитті світла від поверхні, які виникають внаслідок особливостей
її рельєфу та структури, провокують виникнення дихроїзму та метамерії [67-69].
Для текстилю, що використовується в оптиці та кіноіндустрії даний прояв
поверхневих властивостей є небажаним, адже викликає труднощі в обробці
оптичних даних [73]. Для текстильних матеріалів, що використовуються для
одягу, метамерія та дихроїзм навпаки дозволяють створювати цікаві оптичні
ефекти та слугують одним із інструментів декорування текстильних виробів [71,
74]. Основною причиною виникнення метамерії та дихроїзму є ворсинки, їх
кількість, орієнтація та густина, однак дослідження впливу ворсистості на
параметри дихроїзму, як і метамерії, у відкритому доступі відсутні.
Прояв поверхневих властивостей текстильних матеріалів зосереджений
також у площині ефектів, які обумовлені фактурою текстилю, і можуть бути
визначеними органолептично. Такими ефектами є туше (гаптик), хендл і
шорсткість (рельєф поверхні).
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Для споживачів туше є одночасно методом визначення якості поверхні і
поверхневою ознакою. Туше текстилю, тобто сприйняття текстилю на дотик,
оцінюється переважно суб’єктивно (органолептично), а результат оцінки
представляє собою асоціативний ряд порівнянь із стереотипних понять
(наприклад, «тканина гладенька, як шовк», «м’яка як бавовна» тощо). Туше як
ознака поверхні використовується у дизайн-проєктуванні фактурного текстилю і
показує ступінь одночасної виразності текстури і сенсорного відчуття. На
сьогодні найбільш розповсюджені такі визначення туше поверхні текстилю:
– суб’єктивна оцінка текстилю, отримана від дотику;
– властивість, яка оцінюється як відчуття шорсткості, гладкості, грубості,
піддатливості, товщини матеріалу;
– якість, виражена індивідуальною реакцією шляхом відчуття дотику при
дослідженні одної або кількох тканин одного виду;
– враження, що виникають при дотику до тканини, їх зминанні, терті або
дослідженні іншим способом;
– оцінка людиною при відчутті тканини між пальцями руки;
– всі відчуття, які виникають у пальцях під час торкання тканини;
– тактильна оцінка, що пов’язана з тканинами і трикотажем, яка впливає на
споживчі вподобання;
– відчуття, що виходить від механічних властивостей тканин і трикотажу;
– психологічний феномен сприйняття баченого, отримане від знання
шляхом відчуття дотику пальця до тканини, що передається нервовою системою і
оцінюється мозком [75-76].
Наведені визначення туше показують, що дана поверхнева властивість
залежить від способу оцінки, тому актуальним напрямком вивчення поверхневих
властивостей є розробка методів оцінки і прогнозування туше (гаптику) і
загального сенсорного профілю текстильного матеріалу, адже відчуття комфорту
людини стають все більш значимими для культури споживання.
Істотний внесок у розробку методів оцінки зробили на початку 80-х років
ХХ століття вчені з університету Кіото (Японія) Кавабата С. та Ніва М. [77-81].
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Праця [79] вчених вважається фундаментальною в оцінці сенсорного профілю
поверхні, а основним досягненням цієї роботи є об’єктивне узгодження
показників поверхневих, механічних та споживчих властивостей, зокрема туше
(гаптику). Вперше за допомогою об’єктивних методів доведено, що від якості
поверхні залежать споживчі вподобання, а прояв поверхневих властивостей може
бути об’єктивно оцінено через основні фізико-механічні властивості. Авторами
[77] розроблена система KES (Kawabata Evaluation System) для дослідження
поверхневих властивостей і якості поверхні текстильних полотен. Формули для
оцінювання здатності тканин до формування, пошиття, зовнішнього вигляду і
оцінки гаптику тканин базуються на таких механічно визначених характеристиках
матеріалу, як жорсткість, м’якість, наповненість, відчуття поверхні. Коефіцієнт
розтягування, поверхнева густина, жорсткість при згині, пружність, коефіцієнт
шорсткості поверхні вимірюються за допомогою приладу та переводяться за
формулами регресії в експертну оцінку якості текстилю. Автор [81] приділяв
велике значення туше (гаптику) тканини і вважав його одним із основних
поверхневих властивостей, однак запропонована система KES ґрунтується на
дослідженні лише певного асортименту текстильних полотен і не може бути
використана для проєктування нових текстильних матеріалів. Дослідження
Кавабати С. були продовжені і у 1992 році опубліковано керівництво з
виготовлення «ідеальної тканини» [80]. У цій роботі автор відзначив вплив
ворсистості текстилю на туше і м’якість поверхні, а також відмітив роль зсуву
поверхні, що виникає при зшиванні деталей одягу з ворсових полотен. Але
визначення ворсистості текстильних полотен у його системі відсутнє, хоча сам
автор відзначав вплив цієї ознаки на гаптик і загалом на м’якість поверхні.
Публікації за тематикою сенсорного профілю і туше (гаптику), зокрема
роботи [82-87], здебільшого присвячені вивченню механізму оцінки гаптику з
метою подальшої розробки текстилю, який буде користуватися попитом серед
споживачів. Так, у роботі Інуе М. [82] виявлено, що людина вирішує придбати той
одяг, який сприймається як більш м’який. Авторка на прикладі махрових і
вовняних матеріалів зі складною фактурою, яка утворена петельками ниток або
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шаром ворсинок, довела, що ті текстильні полотна, які мають м’якшу поверхню,
користуються більшим попитом у споживачів і запропонувала визначати м’якість
шару поверхні інструментально. Однак у дослідженні шар ворсинок або петельок,
які згідно із результатами дослідження створювали основний ефект м’якості,
оцінений з недостатньою точністю, що не дає можливості прогнозувати
поверхневі властивості ні за гаптиком, ні за параметром м’якості.
Дослідження

впливу

поверхневих

властивостей

текстилю

на

психофізіологію людини є новим важливим напрямком сучасної текстильної
науки. У роботі Прена Ж. та Буено М. [83-84] механо-акустичними приладами
досліджена нервова реакція людини на дотик до поверхні текстилю, тобто
проаналізовано

вплив

на

сенсорне

сприйняття

туше

тканини.

Завдяки

інноваційному методу мікронейрографії вчені виявили, що при дотику до
шорсткої поверхні виникає певне відчуття, а при контакті із ворсовою поверхнею,
особливо у протилежному від напрямку ворсу напрямку руху руки, нервовий
імпульс стає сильнішим. У даній роботі автори за допомогою інструментальних
методів довели, що шорсткість і ворсистість є тими ознаками, які впливають на
сенсорне сприйняття поверхні, тобто на туше текстилю. Однак недоліком роботи
є обмеження її використання при оцінці або прогнозуванні поверхневих
властивостей, зокрема туше, так як описані методи вимагають суворого
дотримання етики дослідження. Також метод механо-акустичного аналізу
передбачає контакт датчиків обладнання і поверхневого шару, що знижує
точність отриманих результатів.
Акустичні характеристики текстилю у контексті сенсорного комфорту є
одним з інноваційних напрямків проєктування одягу для людей з особливими
потребами. Концепція такого одягу міститься у посиленні тактильного сигналу
від подразників. Особа, що здійснюватиме активізацію інноваційної розробки,
піддається звуковим хвилям, які діють на неї, відтак спеціальний одяг з
тактильними відчуттями, якими можна керувати, є на сьогодні одним із важелів,
який забезпечить рівновагу у системі спілкування людей із різними фізичними та
психологічними особливостями [88].
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Характер реакції шкіри на подразники залишається одним із перспективних
напрямків наукових досліджень у різних галузях, таких як хірургія, військова
медицина, ерготерапія, психологія, педагогіка та інші. Окремим проявом
сенсорної реакції на взаємодію з текстилем є хендл.
Хендл текстильного матеріалу, як поверхнева властивість, згадується ще у
роботі Пірса Ф. [89] та Кобаяши С. [90]. Хендл (англ. handle справлятися із
чимось) для текстилю ‒ це сукупність процесів взаємодії руки людини та
матеріалу під час обробки. У текстильні науці даний термін тотожний туше, однак
все частіше науковці відносять хендл до показників технологічності текстильного
виробу, тобто піддатливості до швейної обробки. Різниця між туше і хендлом
полягає у тому, що хендл стосується процесів виготовлення, а туше – процесів
експлуатації. У роботі [91] туше і хендл текстилю вивчається з позиції прояву
м’якості і тертя. Автор доводить, що м’якість та шорсткість визначають не тільки
туше текстилю, але й здатність текстилю до формування, експлуатації, створення
сенсорного комфорту тощо, що тканини з однаковою структурою поверхні
можуть мати різні коефіцієнти тертя та шорсткості і при цьому бути однаковими
за тактильним сприйняттям. Тому автор для оцінки поверхні тканин пропонує
використовувати такий показник, як ворсистість.
У роботах [92-93] туше та хендл текстильних матеріалів розглядаються
двояко – як поверхневі властивості і як окремі випадки споживних властивостей.
У праці Клейсена І. [92] проведений критичний огляд методів визначення
комфортності текстильних виробів; значна увага надається сенсорним відчуттям,
природі їх виникнення, особливостям реакції шкірних рецепторів під час
експлуатації тощо. Автор зазначає, що туше і сенсорні відчуття є тими
поверхневими властивостями, які визначають ергономічність виробу. Автором
пропонується метод оцінки туше, який може бути впровадженим у процедур
експертизи текстильних товарів, однак даний метод потребує доробки, особливо
для оцінки ворсових текстильних виробів.
У дослідженні Махара Т. і Вонга Х. [93] хендл та туше текстилю оцінені з
метою визначення його споживчої якості. Цікавим у роботі є теза авторів, які
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вважають основною поверхневою ознакою вовняних текстильних виробів їх
ворсистість.

Однак

прояв

ворсистості

у

роботі

визначається

через

теплопровідність і поверхневу шорсткість полотен. Автори не зосереджують
увагу на оцінці безпосередньо кількості ворсу, що робить результати їх роботи
неповноцінними. Загалом, авторами обох робіт [92-93] підкреслюється, що туше і
хендл у більшості пов’язані із фактурою матеріалу, яка у свою чергу створюється
рапортом переплетення і параметрами ворсистості.
У роботах [94-95] Кукін Г.М. та Соловйов А.І. провели аналіз показників
якості текстильних полотен та виявили, що на поверхневі властивості значний
вплив здійснює характер ворсистості, яка утворена виступаючими волокнами.
Зокрема під час експлуатації ступінь стирання та пілінгуємості залежать від
звитості волокон і їх спроможності відокремлюватися від тіла ниток і текстильних
полотен. Авторами були проаналізовані особливості прояву поверхневих
властивостей для текстильних матеріалів з точки зору як споживних вимог, так і
текстильного матеріалознавства. Результати даних досліджень знайшли своє
відображення у серії публікацій, проте детального аналізу причин виникнення
ворсистості та шляхів прогнозування або керування нею авторами не надано.
Сучасні

публікації

[96-123]

за

тематикою

вивчення

поверхневих

властивостей текстильних матеріалів та особливостей їх прояву зосереджуються
на оцінці параметрів структури та аналізі їх впливу на різні поверхневі ефекти з
метою їх подальшого прогнозування. З огляду на це, необхідно детально
розглянути вплив структурних показників на властивості поверхні текстилю.
1.2. Вплив структурних показників текстильних матеріалів на їх
поверхневі властивості
Структура текстильного матеріалу за своєю природою є анізотропною, що
обумовлюється у першу чергу його будовою [96]. Елементарною складовою
текстильного виробу є волокна, а для мембранних і плівкоподібних текстильних
полотен елементарною складовою є мононитка [97]. Анізотропія структури
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текстилю виникає внаслідок того, що у процесі формування текстилю ці волокна
або мононитки пов’язуються між собою квазіпружними силами, через що і
виникає гнучкість всередині структури [98, 100]. У роботі [99] вказується, що
основними показниками будови текстильних матеріалів є їх довжина, товщина та
густина. Автори роботи [101] уточнюють, що структурними показниками
текстильних матеріалів слід вважати всі їх геометричні та морфологічні ознаки.
Так, структура пряжі характеризується лінійною густиною, числом складань,
товщиною, направленням і коефіцієнтом крутки, укруткою та ворсистістю.
Структура текстильних полотен характеризується щільністю по основі (утоку),
поверхневою щільністю, лінійною густиною пряжі, лінійним, поверхневим

і

об’ємним заповненням, рисунком переплетення та ворсистістю [101]. Структурна
будова обумовлює нерівності на поверхні текстильного матеріалу, тому більшість
науковців під час дослідження поверхневих властивостей текстилю виражають
ступінь нерівності його поверхні за допомогою морфологічної ознаки – текстуру
текстильного матеріалу, яка є характеристикою поверхні (рис. 1.1.) [101].

Рис. 1.1. Текстура текстильного матеріалу
Оцінюючи текстуру текстильного матеріалу за одним характерним
показником, вченим з різних предметних областей вдалося проаналізувати вплив
текстурних ознак на прояв більшості поверхневих ефектів і визначити зміни
кольору, блиску, туше (гаптику) залежно від збільшення або зменшення
нерівності поверхні [83, 87, 91, 102-105]. Для оцінки текстури поверхні текстилю
вчені в основному використовували коефіцієнт шорсткості [105], однак з метою
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підвищення

точності

прогнозування

поверхневих

ефектів

у

сучасних

дослідженнях його доповнюють іншими показниками, як, наприклад, коефіцієнт
тертя або рівень зсуву, що дозволяє більш точно описати нерівність поверхні,
особливо для фактурних і ворсованих тканин [106].
Питання впливу структурних ознак на текстильний матеріал і його
поверхневі властивості розглянуті у роботі Чепелюк О.В. [107]. Авторка
дослідила текстуру тканих полотен, виготовлених за різних умов натягу ниток у
пружній системі заправки ткацького верстату. Однією зі структурних ознак, якій
авторка надає значну увагу, є ворсистість утокової пряжі. У роботі показано, що
при прибої уточини виступаючі кінчики волокон пряжі залежно від їх
направленості відносно вектору руху берда не тільки впливають на параметри
формування тканини на ткацькому верстаті, але й змінюють загальний вигляд
текстильного полотна [108]. Результати даної роботи наочно демонструють вплив
параметрів структури ниток на дизайн текстильного виробу, однак відсутність
оцінки ворсистості за об’єктивними показниками ускладнює визначення
направленості ворсинок пряжі для оптимізації параметрів пружної заправки
верстату.
Вивчення впливу ворсистості пряжі, як структурної ознаки, на колірні
характеристики текстильних полотен детально представлено у роботі [109].
Дослідження проведено для бавовняної пряжі з різними показниками ворсистості
(індекс ворсистості та середнє число коротких ворсинок), а також з різним
діаметром, способом виготовлення та коефіцієнтом відбиття волокон. Автори
проаналізували ступінь закріплення кольору та відмінність відтінків кольору при
різних структурних параметрах пряжі. Проведеними дослідженнями наочно
доведено, що за однакових умов фарбування і при однаковому переплетенні
текстильного полотна збільшена ворсистість пряжі посилює глибину та збільшує
світлоту кольору поверхні. На основі цього автори зробили висновок, що
ворсистість пряжі зберігається у структурі тканини, однак аналіз ворсистості
текстильного полотна не був проведений, відтак отримані результати вимагають
подальшого доопрацювання.
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Вплив ступеню ворсистості пряжі на показники пілінгуванння та параметри
зношування був проаналізований у роботі [110]. Автором досліджений характер
зношування синтетичних тканин у залежності від структури ворсинок, зокрема
визначена ступінь пілеутворення на поверхні віскозних, акрилових, поліамідних
та полівінілхлоридних тканин. Однак у роботі не надана характеристика кількості
ворсистості пряжі, з якої ці тканини були виготовлені, за об’єктивним показником
(наприклад, за індексом ворсистості), що ускладнює розуміння процесу утворення
кошлатості тканин. Автор роботи [111] більш детально проаналізував вплив
ворсистості пряжі на кошлатість і пілінгування тканин, використовуючи для
характеристики індекс ворсистості пряжі, а також показник, який характеризує
кількість ворсинок довжиною 3 мм і більше у загальній довжині ворсинок. У
роботі поведений експеримент, при якому з трьох видів пряжі з різною
ворсистістю виготовлені трикотажні полотна та визначена схильність до
пілінгуємості за допомогою приладу ICI Pilling Box Tester. Даний прилад
використовує стандартну методику, яка викладена у ДСТУ ISO 12945-1:2005 ‒
«Матеріали

текстильні.

Визначення

схильності

тканини

до

поверхневої

заворсованості та пілінгованості. Частина 1. Методи пілінгування в боксі». У
результаті виявлено, що окрім ступеня ворсистості на пілеутворення текстильного
полотна впливає природа волокон, їх звитість, орієнтація і густина, однак
подальшого дослідження впливу даних факторів на параметри пілінгуємості не
проведено.
Останнім часом все більше науковців приділяють увагу впливу ворсистості
поверхні текстилю на прояв поверхневих властивостей. Дана тенденція пов’язана
з тим, що шар ворсинок виступає не тільки як зовнішня ознака текстилю, але й
одночасно є його основною структурною характеристикою, при цьому такі ознаки
структури, як шорсткість і текстура, у значній мірі залежать від характеру
ворсинок.
Роль ворсистості, як структурної ознаки текстилю, у прояві поверхневих
властивостей, показана у роботах [91, 93, 102], де основні дослідження направлені
на вивчення впливу ворсистості на характер сенсорного комфорту і туше
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текстильних матеріалів. У статті [112] розглянуті параметри ворсистості пряжі
чотирьох видів та їх вплив на сенсорний комфорт тканин, які виготовлені з цієї
пряжі. В якості параметрів комфорту автори аналізують розтягування (зсув),
жорсткість, стиснення, коефіцієнт тертя і шорсткості тканини, а для об’єктивного
оцінювання використовуються прилади оцінки якості тканин KES-1, KES-2, KES3 та KES-4, які розроблені на базі Kawabata Evaluаtion System [79]. Попри значну
експериментальну складову аналізу параметрів сенсорного комфорту, автори
зробили висновок, що на сенсорний комфорт впливає товщина ворсинок та їх
сировинне походження, при цьому орієнтація ворсинок та їх розпрямленість не
були враховані. Використані авторами прилади оцінювання показників комфорту
мають опосередкований зв’язок із реальними сенсорними відчуттями людини,
тому ці дослідження слід доповнити органолептичним аналізом, а також
проаналізувати природу ворсинок.
У роботі [87] детально проаналізовані чинники, що визначають ступінь
сенсорного комфорту текстильних матеріалів, серед яких переважають структурні
ознаки. Автори наводять перелік структурних показників пряжі і текстильних
полотен та відзначають, що волокна (ворсинки) впливають на більшість
сенсорних властивостей текстильних виробів. Цікавим у цій роботі є те, що
автори звертають увагу на метод визначення сенсорного комфорту текстильного
полотна, а саме на те, як змінюється прояв тактильних відчуттів при різному
способі аналізу. На рис.1.2 показано, що людина може оцінювати сенсорний
комфорт чотирма різними способами: пригладжуючи поверхню всією долонею,
зминаючи у долоні матеріал, розтираючи матеріал між пальцями руки та
торкаючись до текстилю обома руками.

Рис. 1.2. Сенсорний аналіз текстильних полотен
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Під час сенсорного аналізу кожним з цих способів туше текстилю оцінює
одночасно такі поверхневі властивості: тертя, шорсткість, ворсистість; зминання,
жорсткість, тертя, ворсистість; тертя, ворсистість, шорсткість, жорсткість;
стиснення і розтягування. Відтак від способу сенсорного визначення залежить
кореляція результатів сенсорної і об’єктивної оцінки поверхневих властивостей.
Автори критикують прилади KES і розглядають інші системи для оцінки
сенсорного комфорту і туше текстилю. У результаті зроблений висновок, що,
незважаючи на стрімкий розвиток технологій, кореляція між суб’єктивними і
об’єктивними оцінками поверхневих властивостей зростає повільно. Дана робота
має практичний інтерес для проєктування текстильних матеріалів із заданим
туше, однак запропоновані для цього альтернативні системи об’єктивного
оцінювання комфорту є досить вартісними, а їх точність також невисока, навіть у
порівнянні із приладами типу KES.
Спільним недоліком у дослідженнях сенсорного комфорту текстилю є те,
що автори зосереджують увагу лише на аналізі поверхні дотиком долоні.
Незалежно від способу сенсорного аналізу, про який зазначено у роботах [87,
113], основний контакт поверхні текстилю під час експлуатації відбувається зі
шкірою інших частин тіла. Про характер такого сенсорного сприйняття описано у
роботі [114]. Автори проаналізували особливості дії текстилю на передпліччі під
час експлуатації і під час фізичних навантажень з метою визначення сенсорного
комфорту та зазначили, що у значній мірі ступінь сенсорного комфорту
визначають параметри тертя і ворсистості. Основна увага у цьому експерименті
зосереджена на взаємодії шкіри людини і поверхні текстилю у сухому та
вологому стані, а критерієм цієї взаємодії є величина опору, яка залежить від
кількості волосся на шкірі, що слугує буферною зоною під час тактильної
взаємодії та впливає на значення коефіцієнту тертя між шкірою і поверхнею
текстильного матеріалу. Результати даного дослідження наочно демонструють
роль стану шкіри для комфортної експлуатації текстильних виробів, однак у
роботі не проаналізовано вплив ворсового шару на шкіру людини.
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Залежність сенсорного комфорту текстильних виробів від структурних
ознак пов’язана із особливостями тактильного оцінювання, однак для перцепції
людини і когнітивного впливу текстилю також важливі оптичні враження, про що
зазначається у роботі [115]. Приділяти увагу впливу зовнішнього вигляду на
характер тактильної реакції пропонується у роботі [116], адже перцепція
відбувається одночасно на фізичному і психічному рівні, тому структура поверхні
може викликати стійкі асоціації, кардинально змінюючи враження людини від
текстильного матеріалу у цілому. У цьому випадку має місце вплив структури
текстилю на когнітивні враження, однак роботи з вивчення даного аспекту
поверхневих властивостей у текстильній галузі майже відсутні. Натомість такі
дослідження проводяться у психології, хоча об’єктивність таких результатів
незначна [113].
Таким чином, огляд сучасних публікацій з питань особливостей прояву
поверхневих властивостей текстилю і впливу на поверхневі властивості структури
та інших чинників будови текстильних виробів дозволив з’ясувати, що явище
ворсистості обумовлює ступінь прояву більшості властивостей текстильних
матеріалів. Схематично вплив ворсистості на властивості текстилю на прикладі
тканин представлений на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Місце ворсистості у загальній структурі властивостей текстилю
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При цьому слід зазначити, що автори наукових публікацій, присвячених
вивченню поверхневих властивостей і структурних ознак, що впливають на їх
прояв, все частіше доводять, що об’єктивність отриманих результатів залежить
від точності оцінки ворсистості. Однак за браком ефективних методів оцінки
ворсистості якість процесів проєктування текстильних виробів із заданими
поверхневими властивостями не відповідає сучасним вимогам споживачів. Тому у
текстильному матеріалознавстві склалася потреба у вдосконаленні або розробці
методів, за допомогою яких ворсистість поверхні може бути оцінена об’єктивно.
1.3. Аналіз існуючих методів оцінки поверхневих властивостей
текстильних матеріалів та обґрунтування необхідності їх удосконалення
Залежно від принципу аналізу, методи оцінки поверхневих властивостей
можна умовно розділити на суб’єктивні та об’єктивні. Суб’єктивні методи мають
низьку точність, однак розуміння того, яким чином людина аналізує і сприймає
той чи інший прояв властивостей, сприяє розробці нового асортименту
текстильних виробів, які відповідають вимогам якості і сенсорного комфорту
споживачів. Тому принцип реалізації суб’єктивного методу часто слугує
прототипом для розробки об’єктивних методів аналізу властивостей, особливо
споживних.
За допомогою пристроїв і приладів реалізуються об’єктивні методи аналізу
властивостей, однак для текстильної науки дуже важливо співвідносити отримані
об’єктивні значення із суб’єктивною оцінкою. Так, наприклад, оцінка кольору
текстильних матеріалів за допомогою спектрофотометрів дозволяє об’єктивно
оцінити колір та описати його таким чином, що він може бути відтворений з
необхідною точністю за заданими характеристиками на іншому приладі, а при
порівнянні двох кольорів за їх характеристиками спектрофотометр дозволяє
виявити відмінності з точністю, недоступною для людського зору. У той же час,
при відтворенні кольору на поверхні текстилю сприйняття його людиною може
бути значно зміненим. Так, на рис. 1.4 показані два кольори, які за аналізом
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спектрофотометра мають різні колірні характеристики, однак для людини різниця
між ними незначна [117].
У сучасному текстильному матеріалознавстві оцінка кольору текстилю
проводиться з використанням системи, яка складається із спектрофотометру і
пакету програм для вирішення завдань колористики.

Рис. 1.4. Темні кольори з протилежними колірними характеристиками
В Україні, як і у всьому світі, переважно використовується система
колірного простору CIEL*a*b*, яка розроблена Міжнародним комітетом
освітлення на початку 1900 років для стандартизації області колориметрії,
фотометрії та візуалізації. Наразі використовуються версії CIEL*A*B 1976, 1994 і
2000 років. Версія 1976 року має дещо меншу точність у порівнянні з іншими і
враховує такі характеристики кольору, як світлота (L*), координата кольору, що
показує відношення до зеленого або червоного (a*), та координата, яка
характеризує колір по відношенню до жовтого або блакитного (b*). Колірна
відмінність, яка розраховується у даному просторі, має низьку кореляцію із
відтінком текстилю (H*), однак для завдань колористики ця система не втрачає
своєї актуальності.
Система 1994 (CIE L*C*h 1994) має дещо більшу точність, особливо для
визначення відтінку текстилю. Наочне порівняння колірного простору 1976 і 1994
року показане на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Колірний простір 1976 (ліворуч) і 1994 (праворуч)
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Попри більш високу точність оцінки відтінку текстилю, система 1994 має
низьку точність при оцінці світлоти. Так, на рис.1.6 показані кольори, що мають
різний відтінок, але однакову світлоту, і їх загальна колірна відмінність у просторі
1994 незначна.

Рис. 1.6. Відмінності кольорів з однаковим значенням світлоти
Найбільш точною системою для оцінки кольору і колірних відмінностей є
система 2000. У колірному просторі CIEL*a*b* (2000) досягнуте максимально
коректне значення відмінностей кольорів як за відтінком, так і за світлотою.
Однак у всіх системах залишається невирішеним питання про колірну
спорідненість або відмінність текстильних матеріалів із різною структурою
поверхні [118]. Особливо має значення колірна спорідненість на етапі дизайнпроєктування текстильного виробу [119]. Так, параметри відбиття променів світла
залежать від фактури і орієнтації ворсинок текстилю, тому проєктування кольору
і корегування колірної відмінності може бути здійснено за рахунок, наприклад,
зміни довжини прокидок у рапорті переплетення. Зокрема, у роботі [120]
проведені емпіричні дослідження впливу параметрів структури на колірні
характеристики
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основних

способи

корегування

відмінностей кольору у текстильному полотні. У першому випадку колірна
різниця корегується збільшенням щільності утокових ниток, другий спосіб
корекції полягає у зміні тонини пряжі, а третій ‒ у зменшенні кількості ниток
основи. Основна мета всіх трьох типів корекції – однакове чергування основи і
утоку в одному колірному рапорті тканої структури.
Системи оцінки кольору CIEL*a*b* розроблені у першу чергу для того, щоб
спростити проєктування кольору текстилю, однак для вдосконалення даного
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текстильних матеріалів, особливо показники ворсистості [121].
Для оцінки такого показника поверхні, як туше текстильних матеріалів, в
умовах виробництва і споживання текстилю переважно використовуються
суб’єктивні методи оцінки. Основною причиною цього є складність об’єктивного
вираження суб’єктивних вражень від контакту із текстилем, що викликано браком
словесного опису тактильних відчуттів і загальної сенсорної роздільної здатності
споживачів [115]. Відтак для оцінки туше текстилю використовують методику
складання органолептичного профілю [122]. Дана методика має певні обмеження,
зокрема у співвідношенні суб’єктивних вражень і поверхневих характеристик
текстилю.
Для підвищення об’єктивності оцінювання туше текстилю може бути
використано декілька підходів. Першим способом є об’єктивна оцінка сенсорних
відчуттів за допомогою приладів, другим ‒ розробка словесної бази для
оцінювання зразків текстилю за уніфікованим принципом.
У роботі [123] автори провели дослідження відчуттів, що виникають від
дотику до текстилю за допомогою інноваційного методу мікронейрографії. Даний
метод використовується у медицині для оцінки нейронних збуджень, що
виникають у певній точці шкіри людини. Автори провели експериментальне
дослідження ряду тканин і виявили, що найбільше нервове збудження виникає від
контакту шкіри людини із ворсовою поверхнею, і враження посилюються при
русі долоні у напрямку, протилежному напрямку орієнтації ворсинок. Робота
[123] проведена на перехресті текстильної і медичної наук та дозволяє
припустити, що за параметром ворсистості поверхні може бути оцінений гаптик
(туше) текстилю, тому одним із шляхів вдосконалення методів оцінки туше є
врахування
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ворсинок
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при
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органолептичного профілю текстильного матеріалу.
Проєктування поверхневих властивостей невід’ємно пов’язане із оцінкою
фактури текстильного виробу, особливо це важливо для текстильних полотен,
поверхня яких характеризується даним показником. У сучасних наукових
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дослідженнях для оцінки фактури використовуються переважно методи аналізу
рельєфу поверхні, а саме її шорсткості. Показники шорсткості можуть бути
визначеними як за допомогою трибометрів або тензоприладів, так і оптично.
Переважна кількість наукових робіт оцінює шорсткість за коефіцієнтом Ra (рис.
1.7), який показує відношення піків та спадів на профілі поверхні текстилю
відносно умовної середньої лінії [103].

Рис. 1.7. Коефіцієнт шорсткості для профілів поверхні різних видів текстилю
Однак, як зазначається у роботі [105], шорсткість, яка оцінена за
коефіцієнтом Ra, не відображає об’єктивно нерівність поверхні, адже, як видно з
рис.1.7, для різних профілів текстильних матеріалів коефіцієнт шорсткості може
бути

однаковим.
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удосконалення

методу

оцінки

поверхневих

властивостей за параметром шорсткості необхідне додаткове врахування інших
поверхневих

властивостей,

наприклад,

параметрів

ворсистості

та

виду

переплетення. Ще одним шляхом удосконалення методу оцінки шорсткості, як
критерію фактури, є збільшення напрямків руху приладів. Так, шорсткість
вимірюється за однією із систем ниток у полотні, або ж лише за одним певним
напрямком. У той же час, контакт поверхні текстилю з оточуючим середовищем
відбувається у різних векторах, тому доречно доповнити рух аналітичних
приладів додатковими напрямками.
Так як фактура текстильних виробів характеризується параметрами крутки,
діаметру, лінійної густини і нерівності пряжі, рисунком переплетення, кількістю
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ниток в одиниці площі текстильного полотна і об’ємною наповненістю
текстильних полотен [114], то для оцінки фактури текстильних виробів широко
використовуються оптичні методи, основані на фіксації і аналізі зображення
(мікрофотографії). Основний аналіз графічних даних виконується алгоритмами
програм і штучними нейронними мережами, точність яких тим краще, чим більше
база вихідних даних [124-125]. Фактура текстилю у сучасному текстильному
матеріалознавстві не має однозначної характеристики, однак у роботі [126]
представлена спроба розробити показник фактури. Для цього проаналізований
вплив параметрів переплетення на нерівність рельєфу текстильних полотен та
запропонована шкала фактур, що має практичне значення для дизайнпроєктування текстильних полотен. Але дана методика не враховує характер
ворсистості текстильних полотен, яка вносить значні корективи на формування
текстури текстилю і сприйняття фактури. Тому одним із способів удосконалення
даного методу оцінки фактури текстильних полотен є врахування показника її
ворсистості.
Оцінка фактури текстильних матеріалів може бути здійснена ще на етапі
розробки дизайн-проєкту текстилю, а саме шляхом створення реалістичного
макету поверхні. Такий підхід дозволяє мінімізувати витрати на виготовлення
дослідних зразків і пошук оптимальної фактури для отримання того чи іншого
ефекту. Наприклад, при проєктуванні поверхні трикотажу необхідно враховувати
реальну структуру пряжі, адже більшість програм для моделювання фактури
використовують ідеалізований вигляд ниток та пряжі (рис.1.8) [127].
Результат проєктування зовнішнього вигляду поверхні текстильних виробів
за умови використання ідеальних ниток має значні відмінності від реального
прототипу. На рис.1.9 показаний вигляд фактури трикотажу, який проєктується із
використанням пряжі ідеальної структури і пряжі, яка реально має певний ступінь
ворсистості.
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Рис. 1.8. Робоче вікно програми для розробки структури і фактури
текстильних полотен

Рис. 1.9. Макет поверхні трикотажу з ідеально гладкої пряжі (ліворуч) та з
ворсистої пряжі (праворуч)
Таким чином, для оцінки поверхневих властивостей важливим є точність
визначення показників ворсистості текстильних виробів, що дозволяє об’єктивно
інтерпретувати колірні характеристики текстилю з можливістю їх корегування,
отримувати реальний вигляд фактури текстилю, складати реалістичний сенсорний
профіль тощо [128-132].
У сучасному текстильному матеріалознавстві для визначення показників
ворсистості використовують органолептичні та інструментальні методи, при чому
для пряжі більше використовують об’єктивні методи, а для текстильних полотен ‒
суб’єктивні. Так, для оцінки ворсистості пряжі розроблені прилади, принцип дії
яких регулюється міжнародними стандартами якості [133-139]. До них
відносяться: методи мікроскопії, тобто оцінка збільшеного зображення пряжі,
отриманого за допомогою мікроскопу; фотоелектричні методи, які оцінюють
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ступінь світла, що поглинається пряжею; ваговий метод, що оцінює кількість
ворсу за відсотком його маси у загальній масі пряжі [139].
Для текстильних полотен універсальні інструментальні методи оцінки
ворсистості майже відсутні. Ворсистість текстильного полотна як правило
оцінюють суб’єктивно шляхом порівнянні зі зразком-еталоном або спираючись на
досвід випробувача. Для вирішення певних задач дослідження науковці
розроблюють специфічні методи для оцінки ворсистості полотен. Наприклад, у
роботі [84] автор розраховує кількість ворсу за оцінкою ворсистості текстильного
полотна фотоелектричним методом, що за алгоритмом споріднений з методом
аналізу ворсистості пряжі. Показник ворсистості, який розраховується у роботах
[84, 113, 133], визначає кількість ворсинок на згині тканини певної ширини. Для
цього автори [84] розробили пристрій, якій пересуває тканину із певною
швидкістю, а камера фотографує абрис поверхні текстильного полотна (рис.1.10).
Ширина текстильного полотна, що досліджується, складає 30 сантиметрів, що
набагато менше від звичайної ширини тканин.

Рис. 1.10. Принцип оцінки ворсистості тканини фотоелектричним методом
Подальшого вдосконалення розробленого приладу автори не проводили,
однак сам метод має очевидну цінність для потреб текстильного виробництва,
зокрема для оцінки ворсистості та інших поверхневих властивостей текстильних
полотен.
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Таким чином, критичний аналіз наукової літератури дозволив з’ясувати
сучасний стан дослідження поверхневих властивостей текстильних матеріалів та
визначити ряд невирішених питань у даній галузі текстильного виробництва.
Показано, що характер поверхні текстильних полотен впливає на формування
споживних властивостей та якість текстильних виробів, що сприяє забезпеченню
їх конкурентної здатності

на ринку товарів широкого вжитку. Тому наукові

розробки у даному контексті є актуальними і своєчасними для вітчизняної
текстильної промисловості.
Висновки до розділу 1
У результаті проведеного аналітичного дослідження з проблем визначення і
оцінки

поверхневих

властивостей

волокнистих

текстильних

матеріалів

встановлено, що на більшість поверхневих ефектів, їх наявність або відсутність,
показники та ступінь їх прояву впливає характер ворсистості поверхні, утвореної
ворсинками, що виступають з тіла текстильного матеріалу. Отже визначення та
керування параметром ворсистості дозволить поліпшити якість поверхні
текстильних матеріалів та надасть механізм для прогнозування її властивостей,
для чого необхідно вирішити наступні науково-практичні задачі:
– проаналізувати сучасні наукові дослідження, присвячені питанням
вивчення і оцінки поверхневих властивостей текстильних матеріалів, та
визначити шляхи підвищення ефективності їх використання у текстильному
виробництві;
– визначити сутність поняття «поверхневі властивості текстилю» та
обґрунтувати ступінь впливу явища ворсистості текстильних матеріалів на
поверхневі властивості текстильних виробів;
– провести аналіз ворсистості пряжі різного сировинного складу, лінійної
густини і способу виготовлення та дослідити характер впливу ворсистості пряжі
на показники ворсистості текстильних полотен;
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– розробити методику інструментальної оцінки ворсової поверхні тканих і
трикотажних полотен, яка дозволить об’єктивно визначати ступінь ворсистості
текстилю;
– провести

експериментальні

дослідження

ворсистості

тканин

органолептичним та розробленим інструментальним методом та порівняти
отримані результати;
– дослідити

вплив

ворсистості

тканин

на

поверхневі

властивості

текстильних матеріалів;
– розробити рекомендацій щодо практичного застосування методів оцінки і

прогнозування поверхневих властивостей текстильних матеріалів.
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РОЗДІЛ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ, ПРЕДМЕТУ І МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Формою існування і розвитку науки є наукове дослідження і науководослідна діяльність, які направлені на отримання і використання нових знань.
Об'єктом наукового дослідження виступає матеріальна або ідеальна системи, а
предметом – структура системи, взаємодія її елементів, різні властивості,
закономірності розвитку тощо [140]. Метою будь-якого наукового дослідження є
всебічне, об’єктивне і ґрунтовне вивчення явищ, процесів, їх характеристик,
зв’язків на підставі розроблених у науці принципів і методів пізнання, а також
отримання корисних для діяльності людини результатів, упровадження їх у
виробництво для підвищення його ефективності [141-142].
Тому у даному дисертаційному дослідженні проаналізована реальна
матеріальна система – поверхня текстильного матеріалу та властивості, які мають
прояв на поверхні. Для того, щоб описати механізм роботи даної системи,
необхідно провести теоретичні та емпіричні дослідження. Для цього у роботі
використовується системний аналіз, що дозволяє визначити невирішені питання
поверхневих властивостей та методів їх оцінки. Для аналізу тих чи інших
властивостей особливе значення має чітка ідентифікація термінів і явищ, що
використовуються у дослідженні. Тому у дисертаційній роботі вживається
термінологія,

затверджена

міжнародними

стандартами,

загальноприйняті

визначення у даній області досліджень, а також проведена ідентифікація деяких
понять, необхідних для успішного вирішення поставлених у роботі задач.
Для вивчення факторів, що впливають на поверхневі властивості текстилю,
у

роботі

проводяться

експериментальні

дослідження,

результати

яких

систематизуються за принципом формальної логіки, моделювання, узагальнення
та гіпотетичного підходу, що у комплексі із теоретичним аналізом дозволяє
висувати гіпотези і знаходити механізми їх підтвердження.
При проведенні експериментів використовуються органолептичні та
інструментальні

методи

досліджень.

Органолептичні

методи

дозволяють
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проаналізувати стан поверхні текстильних матеріалів та провести їх порівняльний
аналіз за ознакою ворсистості. В якості інструментальних застосовані оптичний і
ваговий метод визначення показників ворсистості пряжі і текстильних полотен.
Дослідження впливу ворсистості тканин на їх колірні характеристики проведено у
системі колірного простору CIEL*a*b* з використанням спектрофотометру.
2.1. Ворсистість як основна поверхнева властивість текстилю
Проведений

аналіз

наукових

публікацій

за

тематикою

вивчення

поверхневих властивостей текстилю показує, що у даному питанні простежується
відсутність узгодженості думок дослідників і до властивостей поверхні
науковцями відносяться різні явища у залежності від предметної області їх
діяльності. При цьому відомі наукові праці, в яких автори вивчають поверхневі
властивості через показники ворсистості текстильних матеріалів [82-84, 128-133].
У цих роботах доведено, що кінчики волокон, які виступають на поверхні
текстильного виробу, утворюючи ворсовий шар, суттєво впливають на поверхневі
властивості.
Відтак необхідно визначити місце ворсистості у загальній системі
властивостей текстилю, що надасть можливість визначити об’єкт і предмет
дослідження

у

даній

дисертаційній

роботі.

З

цією

метою

необхідно

ідентифікувати поняття «поверхня» і «поверхневі властивості» текстильних
матеріалів та обґрунтувати ступінь впливу явища ворсистості на поверхневі
властивості текстильних виробів.
Дослідження сутності поняття «поверхневі властивості текстилю» почнемо
з визначення поверхні, як загального терміну фізичного матеріалознавства.
Фізика твердого тіла визначає поверхню, як границю розділу двох середовищ
[143]. У процесі вивчення поверхні її розглядають у сукупності з обома фазами. У
залежності від того, що виступає в якості предметної області дослідження, у
різних галузях наук різним чином інтерпретується термін «поверхня». Для
зручності представимо це у вигляді табл. 2.1.
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Таблиця 2.1
Визначення терміну «поверхня» у залежності від предметної
області дослідження
Фізика
матеріалознавства

Межа розподілу між двома контактуючими
середовищами; зовнішня границя твердого тіла або
масиву рідини, яка відрізняється від структури тіла та має
притаманні тільки для цієї області властивості.

Математика
Стандартизація

Межа тіла у звичайному тривимірному евклідовому
просторі
Межа розділу між двома контактуючими середовищами.

Товарознавство

Площа контакту предмету з оточуючим середовищем.

Дизайнпроектування

Елемент структури, що передає інформацію про фактуру і
текстуру об’єкта.

Текстильне
матеріалознавство

Площа фактичного контакту матеріалу із площиною
предметів під певним тиском

Різна інтерпретація терміну «поверхня» обумовлена складністю визначення
поверхні тіла взагалі. Для визначення поверхні текстильного матеріалу, що
представлене у табл. 2.1, наведене поняття опорної поверхні [5], яка складається з
виступаючих гребенів хвиль ниток для гладких тканин та з волокон, які окремо
виступають над поверхнею, для ворсових тканин під час контакту із предметами
під певним тиском. Так як опорна поверхня залежить від тиску, а текстиль може
взаємодіяти з оточуючим середовищем без впливу тиску (наприклад, дія радіації
або світла), тому термін «поверхня» для текстильних полотен потребує
уточнення.
Фізично будь-яка поверхня, як правило, складається з форми, хвилястості та
шорсткості у довжині хвилі або частоті поверхневих частинок [105], тому для
тканин і трикотажу як волокнистих матеріалів справедливо стверджувати, що
волокна є складовими частинками всієї поверхні. Розглянемо та проаналізуємо
текстильне полотно на згині на прикладі тканини (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Згин тканини: 1 ‒ тіло тканини; 2 ‒ рельєф тканини; 3 ‒ зовнішня
границя зони вільного ворсу; 4 ‒ випадковий ворс
Вважатимемо область щільного прилягання волокон ниток між собою тілом
тканини 1, тоді абрис тіла тканини на згині утворює рельєф 2, а гребені хвиль
вигину ниток формують хвилястість рельєфу [103]. До тіла тканини також
входить зона щільного ворсу [144]. Між контактуючим середовищем (у даному
випадку повітрям) та рельєфом тканини 2 розташована зона вільного ворсу,
зовнішні границі 3 якої можуть змінитися під впливом контактуючого
середовища, у той час як рельєф тіла тканини залишиться незмінним. Далі за цією
зоною виступають окремі ворсинки 4 (випадковий ворс), впливом яких на
властивість

поверхні

можна

знехтувати.

Згідно

термінології

фізичного

матеріалознавства [143] зона 2-3, яка розташована між рельєфом тканини та
контактуючим середовищем, відповідає терміну «поверхня». Отже, термін
«поверхня текстильного матеріалу» може бути сформульований наступним
чином:
Поверхня текстильного матеріалу – це шар, утворений рельєфом матеріалу і
волокнами, які виступають з тіла текстилю у вигляді ворсинок.
З даного терміну поверхні текстильного матеріалу визначаємо термін
«поверхневі властивості».
Поверхневі властивості текстильного матеріалу – це властивості, ефект яких
проявляється тільки у зоні поверхні текстилю (не проникає за межі рельєфу) та не
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змінює його структуру, при чому тіло текстильного матеріалу під час прояву
ефектів поверхневих властивостей перебуває у врівноваженому стані (стані
спокою).
Дане визначення може бути використаним як для тканих і в’язаних
текстильних полотен, так і для ниток, виготовлених з волокон.
З урахуванням вищесказаного сформулюємо об’єкт та предмет даного
дисертаційного дослідження.
Об’єкт дослідження – оцінка поверхневих властивостей текстильних
матеріалів.
Предмет дослідження – ворсистість текстильних матеріалів (пряжі,
тканин, трикотажу).
Зі

всієї

номенклатури

властивостей

текстильних

матеріалів,

які

використовуються у текстильній науці, та поверхневих властивостей у фізичному
матеріалознавстві розглянемо ті ефекти, прояв яких зосереджений тільки на
поверхні текстилю. Для цього представимо перелік властивостей текстильних
матеріалів (табл. 2.2), який узгоджений із номенклатурою міжнародних стандартів
ISO і термінологією, прийнятою у текстильному виробництві [145].
Таблиця 2.2
Поверхневі властивості текстилю
Назва властивості
Характер прояву
Метод визначення
1
2
3
Ворсистість
Наявність на поверхні виступаючих з
ISO 10290:2018(en)
тіла тканини кінчиків волокон, петель та Textiles ‒ Cotton yarns ‒ Basis for
незакріплених волокон, розташованих
specification;
хаотично, та які можуть бути видалені
ASTM D5647 Standard guide for
без порушення основної структури
measuring hairiness of yarns by the
тканини
photo-electric apparatus
Блиск
Здатність поверхні відбивати промені ДСТУ ISO 2813:2015 Фарби та лаки.
світла
Визначення блиску під кутом 20°,
60° і 85°
Дихроїзм
Зміна забарвлення у світлі, що
ISO 15076-1:2010(en)
проходить в анізотропних тілах у
Image technology color management ‒
залежності від направлення світлових Architecture, profile format and data
променів (пов’язане з подвійним
structure ‒ Part 1: Based on
переломленням променів)
ICC.1:2010
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Продовження табл. 2.2
1
Забрудненість
поверхні

2
3
Дифузія частинок пилу при контакті з
ГОСТ 30201-94 Материалы
поверхнею тканини та їх осідання або
текстильные для фильтрации
уловлювання їх з потоку рухомого
промышленных аэрозолей. Метод
повітря завдяки електричному
определения массовой
притяганню, а також шляхом переносу з концентрации пыли по фильтру;
однієї поверхні на іншу
ISO 11057:2011(en) Air quality ‒ Test
method for filtration characterization of
cleanable filter media

Здатність до
Здатність генерувати і накопичувати на
електризування
поверхні при певних умовах заряд
статичної електрики

Змочуваність
(адгезія)

Зсув

Когнітивний
вплив

Колір

Пілінг

ДСТУ EN 1149-1: 2017 Одяг
захисний. Електростатичні
властивості. Частина 1. Питомий
поверхневий опір (методи
випробування та вимоги) (EN 11491: 2006, IDT)
Здатність поверхні взаємодіяти з
ISO 4920:2012
рідиною; взаємодія відбувається у трьох Textile fabrics ‒ Determination of
фазах: поверхня, рідина та газ
resistance to surface wetting (spray
test);
метод лежачої краплі;
метод Вашбурна

Деформація (зміна обрису зовнішньої KES-FB Kawabata Evaluation System
границі) поверхні при контакті з іншими
for Fabrics;
поверхнями
EN ISO 14125:1998 Fibre-reinforced
plastic composites. Determination of
flexural properties.
Сприйняття поверхні тканини при її
ISO 13299:2003, Sensory analysis ‒
дослідженні із залученням пізнавальних Methodology ‒ General guidance
механізмів: уваги, пам’яті та мислення for establishing a sensory profile, IDT;
психологічні тестування
Суб'єктивна характеристика сприйняття
світлової хвилі; здатність людського
зору розрізняти електромагнітне
випромінювання з довжиною хвиль у
межах видимого діапазону
Здатність тканин у процесі експлуатації
або при переробці утворювати на
поверхні невеликі кульки (пілі) із
загорнених кінчиків і окремих ділянок
волокон

ISO 10617:2010
Textiles ‒ Standard data format for
colorimetric communication ‒ Textiles
and related measurements

ДСТУ ISO 12945-1:2005. Матеріали
текстильні. Визначення схильності
тканини до поверхневої
заворсованості та пілінгованості.
Частина 1. Методи пілінгування в
боксі
Рисунок (чіткість
Властивість якості зображення;
ДСТУ EN ISO 20471:2016. Одяг
зображення)
відтворюваність дрібних деталей,
підвищеної видимості. Методи
визначається мінімальною відстанню
випробування та вимоги;
між ними, коли ці деталі у зображенні
органолептичний аналіз
сприймаються як окремі
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Продовження табл. 2.2
1
Стирання

2
Різновид зношування, при якому
відбувається відокремлення частинок з
поверхні у процесі тертя

3
ISO 12947-2:2016
Textiles ‒ Determination of the
abrasion resistance of fabrics by the
Martindale method ‒ Part 2:
Determination of specimen breakdown
ТеплоВластивість поверхні сприймати
International Standard: ASTM D7984.
провідність
теплоту та взаємодіяти (розсіювати або
Test method for measurement of
(теплота
накопичувати)
thermal effusively of fabrics using
поверхні)
modified transient plane source (mtps)
instrument
Тертя
Опір переміщенню поверхні над іншою
ASTM D1894;
поверхнею під час ковзання
ISO 8295;
TAPPI T549
Туше (гаптик)
Характер поверхні тканини, який
ISO 13299:2003, Sensory analysis ‒
визначається на дотик
Methodology ‒ General guidance for
establishing a sensory profile, IDT;
KES-F4 Kawabata evaluation system
Фактура
візуальна характеристика поверхні ISO 4287 ‒ 1997. Технічні вимоги до
текстильного виробу
геометрії виробів (GPS). Структура
поверхні. Профільний метод.
Терміни, визначення понять і
параметри структури
Шорсткість
Характеристика нерівностей поверхні, ISO 4287:1997. Geometrical product
виражена у числових величинах, що
specification (GPS). The structure of
визначають ступінь їхнього відхилення the surface. The profile method. Terms,
на базовій довжині від теоретично
definition and parameters of the
гладких поверхонь заданої геометричної
structure;
форми
KES-F. Kawabata evaluation
system - Fabrics

Наведений у табл. 2.2 перелік поверхневих властивостей підтверджує
припущення, що поверхневі властивості – це узагальнюючий термін, і при цьому
дія цих властивостей проявляється як якісна характеристика. Представлені методи
визначення поверхневих властивостей текстилю доводять незалежність їх прояву.
Слід зазначити, що принцип дії деяких методів визначення поверхневих ефектів
необхідно адаптувати для аналізу текстильних матеріалів для кращої оцінки
якості виробів з текстилю.
У даному переліку поверхневих ефектів ворсистість представлена як
рівноцінна незалежна характеристика. Але, як видно з самого визначення
поверхні текстильного матеріалу, ворсистість є його основною властивістю, яка
впливає на характер прояву інших поверхневих ефектів, а саме: збільшений
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показник ворсистості зменшує блиск [64], збільшує дихроїзм [38, 59, 71], зменшує
чіткість зображення [58, 63], вирівнює тон кольору [42], підвищує здатність до
електризування [94], адгезію [46]; обумовлює ступінь зсуву [99], пілінгування
[111], стирання [93], тертя, шорсткість [91], фактуру [70, 130]; інтенсивність
ворсистості впливає на теплопровідність [132], туше і когнітивне сприйняття [83].
Таким чином, можна зробити висновок, що ворсистість є основною поверхневою
характеристикою текстильних матеріалів [146].

2.2.

Методика

дослідження

ворсистості

текстильних

матеріалів

оптичним методом
У даній роботі в якості основного оптичного методу використана методика
мікроскопічного дослідження, сутність якої полягає в отриманні збільшеного
зображення текстильного матеріалу високої якості під мікроскопом [133, 134, 138,
139, 147, 148], аналізі отриманих зображень за допомогою спеціальної
комп’ютерної програми [149-150] та візуальній або математичній обробці
одержаних результатів. Для отримання збільшеного зображення пряжі і
текстильних

полотен

використовується

сучасний

цифровий

мікроскоп, зовнішній вигляд якого представлений на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Цифровий мікроскоп G1200 на штативі

портативний
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Технічна характеристика мікроскопу представлена у табл. 2.3 [151].
Таблиця 2.3
Технічна характеристика мікроскопу G1200
Якість відео, кількість пікселів

HD 12 мегапікселів

Екран дисплея

7-дюймовий HD рідкокристалічний дисплей,
світлодіодне підсвітлювання

Збільшення
Роздільна здатність

1-1200 * система неперервного посилення
1080P, 720P, VGA

Відстань до об’єкту, мінімум

від 10 мм

Розмір у складеному стані

205×160×80 мм/8,1×6,3×3,1 дюйма

Вага

1200 г
Робоче місце дослідника під час проведення аналізу ворсистості пряжі

показано на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Робоче місце дослідника
Програмне забезпечення, що використовується в експериментальних
дослідженнях, представлене програмою Poil [149], яка розроблена науковцями
кафедри експертизи, технології і дизайну текстилю ХНТУ, та програмою
ToupView [150]. На рис.2.4 показано робоче вікно програми Poil, а на рис. 2.5 –
робоче вікно програми ToupView.
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Рис. 2.4. Робоче вікно програми Poil при дослідженні ворсистості пряжі

а)

б)

Рис. 2.5. Робоче вікно програми ToupView при дослідженні: а) пряжі; б) тканини
Для мікроскопічного аналізу відбираються зразки пряжі та текстильних
полотен згідно ГОСТ 20566-75 [152]. Для отримання зображення зразок текстилю
розкладається на контрастній матовій підложці перед об’єктивом камери
мікроскопу.
Зразок пряжі у розпрямленому, але не натягнутому, стані розміщується
перед камерою мікроскопу таким чином, щоб не порушувати орієнтацію ворсинок
(рис. 2.5, а). Розмір елементарної точкової проби пряжі складає 10 мм. За
допомогою режимів регулювання корегується масштаб і освітлення зразка з
метою отримання максимально чіткого зображення усіх ворсинок, після чого
зображення фіксується. Отримані зображення переносяться у програму Poil для
подальшої обробки і аналізу. Кількість зображень пряжі, яка забезпечує потрібну
точність результатів з довірчою ймовірністю 95%, прийнятою для текстильної
промисловості [153], складає 37 мікрофотографій на 10 м для кожного виду пряжі,
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що досліджується. Загальна довжина пряжі для визначення ворсистості складає
100 м. Таким чином, для аналізується 3700 мікрофотографій пряжі.
Із відрізу тканини (трикотажу) для аналізу ворсистості відбираються зразки
площею 1 м2 (всього використовується 5 зразків). З даних зразків виготовляються
елементарні точкові проби текстильного полотна розміром 1 дм2. Елементарні
проби тканини або трикотажу згинаються таким чином, щоб лінії згинів
проходили по однаковим ниткам рапорту переплетення, а ворсинки не змінювали
своєї орієнтації (рис. 2.5, б). Обробка отриманих зображень текстильних полотен
у програмі Poil проводиться аналогічно обробці пряжі. На елементарній пробі
текстильного полотна виконується по 3 мікрофотографії згину; загальна кількість
мікрофотографій для визначення ворсистості текстильного полотна складає
3×100×5=1500 зображень.
Алгоритм програми Poil аналізує графічні дані та видає значення довжини і
кількості ворсинок для кожного виду зразка текстилю, що досліджується.
Ворсинки поділяються на класи за довжиною та їх кількість визначається у межах
кожного класу (від 1 до 15 мм і більше). Далі розраховуються кількісні показники
ворсистості за методикою [154].
Коефіцієнт ворсистості H, що показує загальну довжину ворсинок в 1 см
текстильного зразка, називається індексом ворсистості і визначається за
формулою:


∑

(2.1)

де Nі ‒ число ворсинок класу довжини і;
Lі – довжина ворсинок класу і, мм;
Nmax ‒ число ворсинок найбільшого за довжиною класу;
Lmax ‒ довжина ворсинок найбільшого за довжиною класу, мм.
Довжина ворсинок і-го класу визначається за формулою:




(2.2)
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де i ‒ довжина ворсинок класу i, мм;
 i+1 ‒ довжина ворсинок класу (i+1), мм.
Для конкретизації фізичного смислу і зручності сприйняття інформації у
даній дисертаційній роботі пропонується індекс ворсистості Н (Н

тм)

називати

лінійним індексом ворсистості, так як він характеризує ворсистість матеріалу на
одиниці його довжини.

2.3.

Методика

дослідження

ворсистості

текстильних

матеріалів

ваговим методом
Для визначення ворсистості текстильних полотен у дисертаційній роботі
розроблений ваговий (гравіметричний) метод [155]. Сутність даного методу
полягає у визначенні маси видаленого ворсу, як різниці між початковою масою
зразків текстильних полотен та їх масою без ворсу, та подальшого аналітичного
розрахунку показників ворсистості текстильних полотен з використанням етапу
визначення лінійної густини ворсинок.
Для проведення зважування використовуються ваги з високим класом
точності до 0,001. У даній роботі використані ваги серії Axis AD 500 [156],
зовнішній вигляд яких представлений на рис. 2.6, а технічна характеристика
наведена у табл. 2.4.

Рис. 2.6. Ваги лабораторні Axis AD 500 до 500 г, дискретність 0,001 г
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Таблиця 2.4
Технічна характеристика лабораторних ваг Axis AD 500
Максимальний ліміт зважування, г
Дискретність, г
Мінімальний ліміт зважування, г
Клас точності
Розмір платформи, мм
Діапазон робочих температур
Час стабілізації
Одиниці виміру
Країна походження
Визначення

фактичного

діаметру

500
0,001
0,02
ГОСТ 24104-88 III
Діаметр 120
Від +18 до 33°С
Не більше 3 секунд
Грами, карати, фунти
Польща
ворсинок

здійснюється

шляхом

вимірювання їх поперекових розмірів за збільшеними зображеннями поверхні
тканого або трикотажного полотна, що отримані за допомогою мікроскопу G1200,
який передає зображення на персональний комп’ютер, та програмного
середовища ToupView, робоче вікно якого при дослідженні діаметру ворсинок
представлене на рис. 2.7.

Рис. 2.7. Робоче вікно програми ToupView при дослідженні діаметру ворсинок
За значеннями маси видаленого ворсу і лінійної густини ворсинок
розраховується їх загальна довжина, яка при віднесенні до одиниці площі
текстильного полотна дає значення спеціального показника – поверхневого
індексу ворсистості.
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2.4.

Методика дослідження туше текстильних полотен

Згідно з аналізом наукової літератури [102, 112, 129, 131, 157-159] туше
текстильних полотен залежить від сенсорного сприйняття характеру ворсової
поверхні. При дослідженні туше використовується методика, яка регламентується
міжнародним стандартом ISO 13299:2003 [122]. Дана методика передбачає
складання органолептичного профілю текстильного зразка за сенсорним
враженням експерта.
До складу групи експертів включаються спеціалісти текстильної галузі.
Підбір експертів для оцінювання туше враховує їх індивідуальні якості
(емоційність,

швидкість

реакції

тощо).

Також

для

дослідження

туше

враховуються відмінності між видами імпульсів, які можуть специфічно впливати
на різних людей. Особливою умовою, яка повинна бути дотримана під час
органолептичного оцінювання, є забезпечення однакового часу та умов
проведення експерименту для ідентичних типів оцінювання. За віковою та
гендерною належністю група експертів підбирається таким чином, щоб
максимально охопити коло потенційних споживачів [160].
При складанні органолептичного профілю тканин експерти оцінюють свої
враження від дотику за ступенем виразності ворсистості текстильного зразка.
Органолептичне оцінювання ворсистості відбувається за допомогою двох різних
дискримінаційних здібностей: зорової і тактильної [122]. При візуальній
експертизі ворсового шару оцінюється щільність покриття ворсинками поверхні
матеріалу, тобто наскільки ворсинки приховують візерунок переплетення або
нерівності рельєфу тканини, та ступінь ворсистості на згині тканини, а саме
висота і рівномірність ворсу, віддаленість ворсинок від тіла полотна.
Щоб скласти кількісний органолептичний профіль, експерти оцінюють
характер ворсового застилу тканини за спеціальною шкалою [122],

яка

розроблена

що

за

стійкими

асоціативними

характеристиками

поверхні,

використовуються для опису текстильних і швейних виробів [161]. Вербальний
вигляд шкали наведений на рис.2.8. У залежності від суб’єктивної оцінки
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ворсовий шар тканини оцінюється балами від 1 до 10, де 1 бал відповідає
гладкому матеріалу (повністю відсутній ворс), а 10 – матеріалу з дуже щільною
ворсистістю. Експерти можуть поставити однаковий бал для тих тканин,
ворсистість яких їм здається однаковою.

Рис. 2.8. Шкала для складання органолептичного профілю текстильних матеріалів
За балами, виставленими експертами, розраховується усереднене значення
туше текстильного полотна, яке відповідає оцінці ворсистості за наведеною
шкалою.
2.5. Методика дослідження колірних характеристик текстильних
полотен
Для аналізу колірних характеристик тканин у даному дослідженні
використовується система вимірювання, оцінки та відтворення кольору, яка
складається зі спектрофотометра Spectra Scan 5100 (Premier Colerscan) і пакету
прикладних програм, що дозволяє вирішувати завдання виробничої колористики
[117, 119, 121, 162]. Зовнішній вигляд спектрофотометру представлений на рис.
2.9, а технічна характеристика наведена у табл. 2.5.

Рис. 2.9. Спектрофотометр Premier ColorScan серії 5100
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Таблиця 2.5
Технічна характеристика спектрофотометра Premier ColorScan серії 5100
Режими виміру

% Rfl і % Trn

Принцип вимірювання

Подвійний промінь

Розмір сфери

152 мм Діаметр

Джерело світла

імпульсний ксенон

Діапазон довжин хвиль

від 360 нм до 700 нм

Інтервал довжин хвиль

10 нм

Фотометричний діапазон

від 0% до 200%

Оптична конфігурація
Похибка довжини хвилі

D/8 або D/0 Геометрія огляду
0,1 нм (середн.)

Повторюваність

менше 0,1 De CIEL*a*b (біла плитка)

Інтер

Інструмент

Апертура

(LAV) 0,15 De (макс.)

Час вимірювання

2 сек.

Вид з великої площі (LAV)

діаметр 25,4 мм

Середня зона огляду (MAV)

5,0 мм X 10,0 мм

-

вид на малу площу (SAV)

діаметр 12,0 мм

-

вид на дуже малу площу (VSAV)

діаметром 3 мм

УФ-фільтр

Вхід / вихід

Видимий відсічний фільтр

420 нм / 465 нм /560 нм

Дзеркальний компонент

включений / виключений

Робоча температура

від 15 ° C до 32 ° C

Відносна вологість

<90% без конденсації

Вимоги до електроживлення
Вага

110-120 В змінного струму / 50-60 Гц або
230-240 В змінного струму / 50-60 Гц
21 кг

Розмір

61 см × 29,5 см × 33 см

Загальні принципи вимірювання кольору тканин відповідають стандарту
ISO 105-J01: 1997 - Textiles - Tests for colour fastness - Part J01: General principles
for measurement of surface colour.
Вимірювання характеристик кольору зразків і внесення їх в базу даних
програмного забезпечення проводиться при дотриманні умов, що забезпечують
відтворюваність вимірювань параметрів кольору. Для цього параметри кольору
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зразків вимірюються 10 разів з використанням максимально доступної площі
огляду спектрофотометра, при цьому використана апертура великого розміру (30мм апертура LAV). Вимірювання параметрів зразків здійснюється на підкладці,
аналогічній еталонній калібрувальній плитці білого кольору (діоксид титану), що
використовується для калібрування приладу. Підкладка для всіх зразків при
вимірюванні однакова.
Для отримання необхідної точності вимірювань колірних характеристик
кожна елементарна точкова проба позиціонується на вимірювальному приладі з
подальшим обертанням на 10° перед проведенням наступного вимірювання. Після
визначення

необхідної

кількості

вимірювань

(проведення

вимірювань

з

витяганням зразка з приладу з похибкою, що не перевищує 0,15 одиниць похибки
ΔE) проводиться чотири контрольних цикли вимірювань колірних параметрів з
метою підтвердження, що усереднений результат за кожним з чотирьох циклів не
перевищує допустиму похибку ΔE = 0,15 одиниць.
Таким чином, загальна кількість вимірювань для отримання колірних
характеристик точкової проби складає 14 знімків. Усього для кожного виду
текстильного матеріалу проаналізовано 140 випробувань.
У

даній

роботі

спектральні

характеристики

зразків

оцінені

при

стандартному випромінюванні D65/10, значення координат кольору для якого
представлені у табл. 2.6.
Таблиця 2.6
Значення координат кольору при випромінюванні D65/10
Джерело випромінювання

А

В

С

D65

Х0

109,83

99,07

98,07

95,02

Y0

100,00

100,00

100,00

100,00

Z0

35,55

85,22

118,22

108,81

Колірні відмінності розраховуються в системі CIEL*a*b* (1976). Показники
кольору текстильного матеріалу з найменшою ворсистістю приймаються за
еталон.
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Для аналізу колірних характеристик використовуються наступні показники:
світлота L*, насиченість C* і колірна відмінність dЕ*. Зміна колірних
характеристик зразків по відношенню до зразка-еталону аналізується за різницею
світлоти DL*, різницею насиченості DC*, відмінностями за координатами Da*,
Db* і колірною відмінністю dЕ*.
Висновки до розділу 2

1.

На

основі

дослідження

волокнистої

будови

тканин

вперше

обґрунтовані та запропоновані терміни «поверхня текстильного матеріалу» і
«поверхневі властивості текстильного матеріалу».
2.

Складений перелік поверхневих властивостей текстильних полотен,

який узгоджений із номенклатурою міжнародних стандартів ISO. Доведено, що
поверхневі властивості – це узагальнюючий термін, а їх дія проявляється як
якісна характеристика в межах основних відомих класів властивостей текстилю.
3.

Визначено, що ворсистість є основною поверхневою властивістю, яка

впливає на характер прояву інших поверхневих ефектів текстилю.
4.

Для вирішення задач дисертаційної роботи обрані теоретичні та

експериментальні методи досліджень, які дозволяють раціонально спланувати та
ефективно провести науково-дослідну роботу, проаналізувати об’єкти і явища та
знайти шляхи розробки нових і удосконалення існуючих методів оцінки і
прогнозування властивостей поверхні текстилю.
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РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВОРСИСТОСТІ ПРЯЖІ НА ВОРСИСТІСТЬ
ТКАНИН І ТРИКОТАЖУ
Поверхневі властивості текстильного виробу залежать в основному від
ступеня ворсистості. Причини, що викликають явище ворсистості, різні за своїм
характером, однак більшість дослідників погоджується з тим, що поява
виступаючих ворсинок обумовлюється особливостями показників ворсистості
вихідної

сировини.

Тому

для

ефективного

проєктування

поверхневих

властивостей текстилю необхідно проаналізувати вплив ворсистості пряжі на
ворсистість готових текстильних полотен.

3.1.

Дослідження ворсистості пряжі

Експериментальні дослідження з визначення характеристик ворсистості
пряжі різного сировинного складу, способу виготовлення, діаметру та крутки
проведені за методикою, наведеною у підрозділі 2.2 даної роботи, шляхом
фіксації зображення текстильних зразків високої якості, яка дозволяє у
подальшому

аналізувати

графічний

матеріал

спеціальною

програмою.

Мікрозображення точкових проб зразків пряжі представлені на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Мікрозображення досліджуваних зразків пряжі
Для кожного зразка пряжі ворсистість оцінюється:
- за кількістю ворсинок, яка визначається алгоритмом комп’ютерної
програми Poil;
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- за рівномірністю, густотою та заплутаністю ворсу, наявністю петель та
довгих ворсинок, які визначаються візуально за характером зовнішнього вигляду
на мікрозображенні.
У результаті проведених експериментальних досліджень отримано значний
об’єм даних, тому у табл. 3.1 представлені результати ворсистості для найбільш
характерних зразків пряжі.
Таблиця 3.1
Характеристика ворсистості зразків пряжі
Показники ворсистості
Сировинн Лінійна
ий склад густина Рівномірність Густота ЗаплутаНаявність
пряжі
пряжі
ворсу
ворсу ність ворсу
петель
Бавовна

150

нерівномірний середня

Бавовна

25

Віскоза

64

100% ПА
Льон 60%,
ПЕ40%
Вовна,
лавсан
Бавовна

274

33

нерівномірний середня

Нітрон

292

Акрил
100%
акрил
Акрил
Вовна
Вовна
Бавовна
капрон
Лавсан
Пряжа з
хімічних
волокон
Льон,
лавсан
Льон
Нітрон
Техн. льон

велика

Наявність Кількість
ворсинок
довгих
ворсинок

присутні

присутні

7

нерівномірний невелика присутня

відсутні

присутні

11

нерівномірний середня

відсутні

присутні

21

рівномірний

велика дуже велика присутні

відсутні

0,1

195

рівномірний

велика дуже велика присутні

відсутні

0,1

327

рівномірний

велика дуже велика присутні

відсутні

0,1

присутні

присутні

17

нерівномірний

велика дуже велика присутні

присутні

13

66

нерівномірний

велика дуже велика присутні

присутні

11

310

нерівномірний

велика дуже велика присутні

присутні

12

200
324
542

нерівномірний
нерівномірний
нерівномірний

велика дуже велика присутні
велика дуже велика присутні
велика дуже велика присутні

присутні
присутні
присутні

14
12
8

347

нерівномірний середня

присутня

присутня

середня

присутні

присутні

12

18

–

–

–

відсутні

відсутні

–

203

–

–

–

відсутні

відсутні

–

середня

відсутні

присутні

24

відсутні
відсутні
відсутні

присутні
присутні
присутні

8
7
11

100

нерівномірний середня

95
267
259

нерівномірний невелика середня
нерівномірний велика дуже велика
нерівномірний середня дуже велика
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Отримані

значення

кількості

ворсинок

та

якісні

характеристики

зовнішнього вигляду пряжі, які наведені у табл. 3.1, дозволяють зробити
висновок, що деякі зразки пряжі, різні за сировинним складом і лінійною
густиною, мають схожі або практично однакові показники ворсистості. Такий
факт свідчить про те, що їх можна об’єднувати між собою в окремі групи у
залежності від наявності чи відсутності цих показників.
У текстильній науці, як і в інших наукових галузях, дослідження об’єктів та
явищ мають більш високу продуктивність, якщо ці об’єкти та явища
класифікувати за певними ознаками. Відтак розробка класифікації пряжі за
ознаками ворсистості може сприяти оптимізації процесів вивчення поверхневих
властивостей і підвищенню точності оцінки впливу ворсистості пряжі на
ворсистість текстильних полотен.
3.2. Розробка класифікації пряжі за ознакою ворсистості
На

попередньому етапі

розробки

класифікації

необхідно

провести

ідентифікацію пряжі, як окремого випадку ниток, за зовнішнім видом ворсинок,
для чого використана класифікація форми ворсинок, представлена у [144], яка
стратифікує зовнішній вигляд ворсинок за такими ознаками: щільність ворсу;
форма ворсинок; наявність перетинів з іншими ворсинками; наявність перетинів зі
стовбуром пряжі; наявність власних перетинів; кількість перетинів (рис. 3.2).
Отже, візуальна ідентифікація надає наступну інформацію:
- за щільністю ворсу та віддаленістю від стовбура пряжі виділяють
щільний, інформативний та випадковий ворс;
- за формами ворсинок вирізняють кінчики та петлі;
- за наявністю або відсутністю перетинів з іншими ворсинками розрізняють
одиночні та пересічні ворсинки;
- за наявністю власних перетинів – вільні та закриті ворсинки
- за кількістю перетинів розрізняють парні, множинні та складні
(переплутані) групи ворсинок.
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а)

б)

в)

г)

д)

є)

ж)

з)

Рис. 3.2. Види ворсинок: а) кінчики; б) петлі; в) пересічні ворсинки; г) одиночна;
д) вільна форма ворсинок; є) закрита форма; ж) проста форма; з) перехресна
форма ворсинок
У ході експериментального дослідження проведений аналіз і градація
мікрофотографій зразків пряжі, після чого здійснена їх систематизація, основний
принцип якої представлений на рис. 3.3 [163].
У ході проведення системного аналізу отриманих експериментальних
даних для пряжі різної структури, сировинного складу і способу виготовлення
вперше розроблена класифікація за ознакою ворсистості [164] (Додаток А).
В якості основного критерію класифікації обраний зовнішній вигляд пряжі,
який характеризується наступними показниками: щільність ворсу, наявність або
відсутність звитості ворсу, форма ворсинок (кінчики або петлі), наявність
перетинів з іншими ворсинками, наявність перетинів зі стовбуром пряжі,
наявність власних перетинів, кількість перетинань, наявність довгих виступаючих
кінців, рівномірний або нерівномірний за густотою і довжиною ворс, відсутність
ворсинок взагалі.
У результаті систематизації обсяг пряжі, який досліджувався, поділений на
сім груп за характеристиками, які наведені у табл. 3.2.

Рис. 3.3. Принцип систематизації ниток за ознакою ворсистості

Таблиця 3.2
Класифікація ниток за показником ворсистості
№
групи
1
I

Графічне зображення
пряжі
2

Кількість зон
ворсистості
3

Волокна у тілі пряжі щільно прилягають одне до одного, частина волокон утворює
рідкий довгий ворс, який знаходиться на досить великій відстані від стовбура пряжі,
наявність перетинів з іншими ворсинками, зі стовбуром пряжі та власних перетинів,
кількість перетинань множинні

1, 3 зони

II

Сумішева пряжа (бавовняні, луб’яні
волокна кільцевого способу прядіння)

Волокна у тілі пряжі не щільно прилягають одне до одного, утворюють порівняно
рівномірний за густотою і довжиною переплутаний ворс з петельками, наявність
перетинів з іншими ворсинками та власних перетинів, кількість перетинань складні

1 зона

III

Можливий сировинний склад, система
та спосіб прядіння, структура пряжі,
лінійна щільність
4

100% поліамід, апаратна система
прядіння, кручена, 274 текс

Волокна у тілі пряжі не щільно прилягають одне до одного, мають звитість,
утворюють довгий нерівномірний переплутаний ворс з петельками, наявність
перетинів з іншими ворсинками, зі стовбуром пряжі та власних перетинів, кількість
перетинань складні (переплутані)

1, 2, 3 зони

Вовняна пряжа, вовна з нітроном
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Продовження табл. 3.2
1
IV

2
3
4
Рівна пряжа з незначною об’ємністю, ворс невеликий, характерна наявність петель,
наявність перетинів з іншими ворсинками та власних перетинів, кількість перетинань
складні (переплутані)

1, 2, 3 зони

V

Пряжа рівна, гладка, практично без ворсу, схожа на мононитку

1 зона

VI

Пряжа з хімічних волокон

Пряжа нерівномірна, волокна утворюють нерівний переплутаний ворс різної
довжини, характерна наявність дуже довгих виступаючих кінців, наявність перетинів
з іншими ворсинками, зі стовбуром пряжі та власних перетинів, кількість перетинань
складні (переплутані)

1, 2, 3 зони

VII

Бавовна, пневмомеханічний спосіб
прядіння

Пряжа з луб’яних волокон та з суміші
луб’яних волокон з бавовняними та
хімічними

Пряжа рівна, гладка, випадковий ворс знаходиться на досить великій відстані від
стовбура пряжі, тут ворсинки з'являються досить рідко і в більшості випадків являють
собою кінчики волокон, наявність перетинів з іншими ворсинками, кількість
перетинань парні

1, 3 зона

Пряжа з хімічних волокон
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У другій колонці табл. 3.2 надана інформація стосовно зонування ворсового
шару пряжі, яка є додатковою характеристикою ворсистості і уточнює
класифікаційні ознаки [165]. Схема зонування пряжі представлена на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Зони ворсового шару пряжі
Зона випадкового ворсу знаходиться на досить великій відстані від стовбура
пряжі, ворсинки з'являються досить рідко і в більшості випадків представляють
собою кінчики волокон. Такі ворсинки негативно впливають на хід технологічних
процесів, а також є причиною погіршення зовнішнього вигляду готових виробів.
У зоні інформативного ворсу розташовується найбільша кількість ворсинок, вони
добре помітні і досить легко можна визначити їх вид. За характером ворсинок цієї
зони в основному визначаються показники ворсистості пряжі. У зоні щільного
ворсу ворсинки щільно прилягають і переплітаються між собою, складно
виділити одиничну ворсинку. Визначення виду ворсинок у цій зоні є неможливим
і недоцільним. Так як ворсистість пряжі неможливо усунути повністю, і ворс, що
відноситься до зазначеної зони, не має яскраво вираженої негативної
спрямованості, то доцільно виключати дану зону з розрахунків, що підвищить
оперативність обробки.
Проаналізувавши дану класифікацію, можна зробити наступні висновки.
Для I групи найбільш характерна бавовняна та віскозна пряжа кардної
системи прядіння невеликої лінійної щільності (рис. 3.5). Бавовняні волокна м’які,
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тонкі та мають невелику жорсткість, тому волокна в тілі пряжі щільно прилягають
один до одного.

Рис. 3.5. Зовнішній вигляд зразків пряжі I групи
Об’ємний переплутаний ворс з петельками, який характерний для пряжі II
групи, обумовлений використанням пряжі апаратної системи прядіння. Петельки
утворюються за рахунок додавання вовняних пружних або луб’яних жорстких
волокон (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Зовнішній вигляд зразків пряжі II групи
III група класифікації містить найбільшу кількість зразків (рис. 3.7). Це
свідчить про те, що довгий нерівномірний переплутаний ворс є найбільш
розповсюдженою характеристикою серед ниток різного сировинного складу і
способу виготовлення. Для цієї групи найбільш характерна бавовняна пряжа
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кардної системи прядіння великої лінійної щільності, вовняна, акрилова та
змішана пряжа апаратної системи прядіння.

Рис. 3.7. Зовнішній вигляд зразків пряжі III групи
Для IV групи характерна наявність петель, які обумовлені додавання довгих
льняних волокон. Льняне волокно набагато міцніше за бавовняне, що
пояснюється більшою товщиною стінки льняного волокна, тому жорсткі волокна
льону намагаються «вийти» з тіла пряжі, створюючи петельки, які обвиваються
навколо тіла пряжі (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Зовнішній вигляд зразків пряжі IV групи
V група найяскравіше підтверджує, що пряжа з хімічних волокон має рівну,
гладку поверхню, схожу на мононитку, яка практично не має ворсу (рис. 3.9). Це
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обумовлюється природою, способом отримання та структурною організацією та
геометричними властивостями хімічних волокон.

Рис. 3.9. Зовнішній вигляд зразків пряжі V групи
Для VI групи характерна наявність дуже довгих виступаючих кінців за
рахунок змішування різних видів волокон з луб’яними низького ступеню
котонізації та змішування різних видів волокон з грубою вовною (рис. 3.10). Це
пов’язано з тим, що луб’яні волокна мають жорстку структуру, значно товщі за
інші волокна, мають більшу довжину у порівнянні з бавовняними. Тому при
утворенні пряжі такі волокна намагаються «вийти» з тіла пряжі, створюючи при
цьому підвищену ворсистість. Така пряжа в більшості випадків використовується
для виготовлення технічних тканин.

Рис. 3.10. Зовнішній вигляд зразків пряжі VI групи
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Для VII групи характерна пряжа з хімічних волокон пологої крутки, для якої
характерний тільки випадковий ворс, який знаходиться на досить великій відстані
від стовбура пряжі (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Зовнішній вигляд зразка пряжі VIІ групи
Розроблена

класифікація

ниток

за

ознакою

ворсистості

дозволяє

порівнювати пряжу з різним ступенем ворсистості та сприяє ефективності
проведення досліджень з визначення впливу показників ворсистості пряжі на
ворсистість текстильних полотен.
Для

визначення

залежності

ворсистості

текстильних

полотен

від

ворсистості пряжі, як вхідного матеріалу, необхідно враховувати структуру пряжі
і текстильного полотна, так як від цього залежить характер поведінки окремих
волокон, які виходять на поверхню. Тому наступною задачею дослідження є
визначення факторів, які впливають на ступінь ворсистості текстильних
матеріалів на прикладі дослідження ворсистості тканин.
3.3. Визначення факторів, які впливають на ступінь ворсистості тканин
Визначення та обґрунтування основних чинників, які обумовлюють
характер ворсистості тканини, є важливим для розрахунку і корегування
технологічних параметрів виготовлення тканини на ткацькому верстаті та
прогнозування зовнішнього виду ворсової поверхні, яка впливає на подальші
процеси переробки тканини у опоряджувальному та швейному виробництвах.
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На стадії попереднього вивчення впливу різних факторів на ворсистість
тканини був використаний експертний метод дослідження, сутність якого полягає
у зборі наукової інформації (аналіз літератури та опитування експертів-фахівців) з
подальшою обробкою результатів методом апріорного ранжування отриманих
факторів, де кожен фактор оцінюється відповідним рангом за своєю значимістю
[166].
Аналіз наукової інформації довів, що при розгляді питань, які стосуються
явища ворсистості, більшість дослідників розглядають вплив різних факторів на
ворсистість текстильних матеріалів взагалі [91, 93, 102, 105, 111, 125]. Вони
зазначають, що серед таких факторів найбільшу вагу мають сировинний склад
волокон, довжина і товщина волокон, величина крутки пряжі, жорсткість і
звитість волокон тощо [132]. Але при більш детальному розгляді можна
стверджувати, що дані фактори мають прямий взаємозалежний вплив на характер
ворсистості саме пряжі, тому у подальшому дослідженні ворсистості тканин
прийнято узагальнюючий показник «ворсистість пряжі». Якщо розглядати
формування ворсової поверхні тканини в умовах її виготовлення на ткацькому
верстаті, то до даних факторів додаються: товщина основної і утокової пряжі і
густина тканини, вид переплетення тканини та її структурні показники, явище
тертя пряжі і тканини по деталях ткацького верстата, умови та напруженість
процесу формування тканин.
Таким чином, ранжуванню підлягали шість факторів, що найбільше
впливають на ворсистість тканини (k = 6), які необхідно було розташувати у
порядку у їх впливу на даний показник. До даних факторів були віднесені:
Х1 – лінійна густина пряжі;
Х2 – ворсистість пряжі;
Х3 – вид переплетення тканини (довжина перекриття ниток);
Х4 – кількість ниток на одиницю довжини тканини (щільність тканини);
Х5 – величина заступу (характеризує напруженість процесу формування
тканини);
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Х6 – сила тертя, яка виникає між пряжею і напрямними під час
виготовлення тканини на ткацькому верстаті.
Матриця рангів наведена у табл. 3.3.
Таблиця 3.3
Матриця апріорного ранжування факторів
m

Чинники (k = 6)
x3
x4

x5

x6

Т j   ( t 3i  t j )

4
2
5,5
3,5
3

5,5
5
3
6
6

5,5
4
2
5
5

6
0
6
6
0

12

18

25,5

21,5

 Т j  18

-5,3
28,09

0,7
0,49

8,2
67,24

4,2
17,64

S = 287,65

x1

x2

1
2
3
4
5

3
6
5,5
3,5
4

1
1
1
1
1

2
3
3
2
2

 a ij

22

5

4,7
22,09

-12,3
151,29

m
1

i
(i)2

За представленими даними розрахований коефіцієнт конкордації:



12  S



m

m 2 ( k 3  k )  m T j

12  287,65
 0,67 .
25  (216  6)  5  18

1

Так як величина коефіцієнта конкордації відрізняється від нуля, можна
вважати, що між думками дослідників є узгодженість. Значимість коефіцієнта
конкордації перевіряли за 2-критерієм.

 2расч 

12  S
m  k  (k  1) 

m

1
 Tj
k 1 1



12  287,65
 16,72 .
1
5  6  (6  1) 
 18
6 1

За табличними даними знаходимо, що для 5 %-ого рівня значимості при
числі ступенів свободи f = 6 - 1 = 5 2табл = 11,07 [167].
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У зв’язку з тим, що табличне значення 2-критерію менше розрахункового,
можна з 95%-ою довірчою ймовірністю стверджувати, що думки дослідників
відносно ступеню впливу факторів узгоджуються у відповідності із коефіцієнтом
конкордації =0,67. Це дозволяє побудувати середню апріорну діаграму рангів
для факторів, що розглядаються (рис. 3.12).
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Сума рангів

Х2

Х3

Х4

Х6

Х1
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Рис. 3.12. Апріорна діаграма рангів
За результатами проведеного психологічного експерименту для подальшого
дослідження було відібрано два найбільш значимих фактора, які займають на
діаграмі два перших місця: Х2 – ворсистість пряжі, яка характеризується
коефіцієнтом ворсистості; Х3 – переплетення тканини, яке характеризується
довжиною перекриттів ниток у рапорті переплетення.

3.4.

Математична

модель

залежності

ворсистості

тканин

від

ворсистості пряжі і виду переплетення
Метою наступного етапу дослідження є визначення залежності ворсистості
тканин від цих двох найбільш значимих факторів. В результаті проведення
попереднього експерименту були напрацьовані зразки тканин, які виготовлені з
вовняної

пряжі

лінійної

густини

100

текс.

Тканини

виготовлялись

переплетеннями полотно, саржа 1/3, рогожка 5/5, які мають різну довжину
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основних і утокових перекриттів у рапорті (від 1,7 до 8,5 мм). Густина тканин по
основі і утоку складає 60 нит/дм.
Умови проведення повного факторного експерименту (ПФЕ) типу 2 2
наведені у табл. 3.4.
Таблиця 3.4
Умови проведення експерименту
Рівні варіювання факторів
Інтервал
варіювання
-1
0
+1
20
50
80
30

Фактори
Індекс ворсистості пряжі – X1
Довжина перекриття ниток у рапорті
переплетення – X2

1,7

5,1

8,5

3,4

У табл.3.5 представлена матриця планування ПФЕ 22.
Таблиця 3.5
Матриця планування експерименту
№ досліду

Матриця
планування
Х0 Х1 Х2 Х1Х2

1
2
3
4
Сума

+ - + + + - +
+ + +

+
+

Робоча матриця
індекс довживорсис- на перетості
криття
пряжі
20
1,7
80
1,7
20
8,5
80
8,5

Результати експерименту
число повторів
1

2

3

10
20
33
61

12
17
29
60

14
17
27
59

yu
12,00
18,00
29,67
60,00
119,67

(у u  у u ) 2 S2 y
u
8,00
6,00
18,67
2,00
34,67

4,00
3,00
9,33
1,00
17,33

З метою усунення помилки від неврахованих факторів порядок проведення
дослідів був рандомізований. Кожен експеримент проводився при трьох
повтореннях, що в подальшому забезпечило можливість отримання оцінки
дисперсії відтворюваності досліду, яка розраховується за формулою:

S 2u y 

1 k
(y u  y u ) 2 ,

k  1 u 1

(3.1)
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де k – повторюваність досліду, k = 3.
Так як число повторних дослідів (k = 3) є однаковим для всіх дослідів
матриці, то для перевірки однорідності дисперсії застосовується критерій
Кохрена, розрахункове значення якого визначається за формулою [153]:

GR 

S2u max y
N

 S2u y
u 1



9,33
 0,538 .
17,33

(3.2)

Розрахункове значення GR порівнюється із табличним значенням GT, яке
визначається у залежності від числа N дослідів у матриці, числа ступенів свободи

 

дисперсії f S 2u  k  1 для прийнятої довірчої ймовірності PD. У даному випадку
N = 4; f = 3 – 1 = 2; PD = 0,95. Табличне значення критерію Кохрена GT = 0,7679.
Так як GR  GT, то дисперсія однорідна, а відхилення випадкової величини носить
характер нормального розподілення.
Розрахунок

коефіцієнтів

рівняння

регресії

повного

факторного

експерименту проводиться за співвідношеннями, наведеними у [166]:

b0 

1 N
 Yu  29,92 ;
N u 1

bi 
bij 

N

 Xiu Yu

N ;

(3.3)

u 1
N

 Xiu X ju Yu

N

u 1
i j

Розраховане значення коефіцієнтів рівняння регресії:
b0 = 29,92

b1 = 9,08

b2 = 14,92

b12 = 6,08

У результаті реалізації ПФЕ отримано рівняння регресії, яке у кодованому
вигляді має вид:
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y = 29,92 + 9,08 Х1 + 14,92Х2 + 6,08 Х1 Х2

(3.4)

Оцінку статистичної значимості коефіцієнтів рівняння регресії (3.4)
проведено з урахуванням дисперсії відтворюваності, яка розраховується за
формулою:
N m

S 2 у  

(уu  уu )2
1 1

(3.5)

N ( m  1)

S2 у 

34,67
 4,333 ,
4(3  1)

і дисперсії, яка характеризує помилку середнього значення:

S

2

у 

S2 у 

S 2 у 

(3.6)

m

4,333
 1,44 .
3

Для лінійних моделей дисперсія, яка пов’язана з помилками у визначенні
коефіцієнтів регресії, визначається за формулою:

S

2

b i  

S2 bi  

S 2 у 
N

1,44
 0,36 .
4

Квадратична помилка коефіцієнтів дорівнює:
Sbi    0,36  0,6 .

(3.7)
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Довірчий інтервал для коефіцієнтів рівняння регресії визначається за
допомогою відношення:

b i   t  Sb i ,

(3.8)

де t – критерій Стьюдента.
Для ПФЕ першого порядку довірчі інтервали b i однакові для всіх
коефіцієнтів рівняння регресії. Для обраного рівня значимості 0,05 математичної
моделі значення критерію Стьюдента t = 4,303. Тоді

bi  4,303  0,6  2,582 .
Порівняння абсолютної величини коефіцієнтів з довірчим інтервалом
показало, що всі коефіцієнти математичної моделі статистично значимими, так як
їх абсолютна величина більше довірчого інтервалу, тому вони не виключається з
подальшого розгляду моделі.
Для перевірки адекватності математичної моделі (3.4) використовується
критерій Фішера, розрахункове значення якого визначається за допомогою
2
дисперсії адекватності Sад
, яка служить кількісним показником адекватності

рівняння регресії [167], за формулою:

Fрасч 

S2 у
2
Sад



4,333
 0,256 .
16,925

При довірчій ймовірності 0,95 Fтабл = 6,59. Так як розрахункове значення
критерію менше табличного, то гіпотеза про адекватність отриманої математичної
моделі не відкидається.
Зв'язок іменованих і кодованих величин виражається формулами:
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xi 

c i  c oi
,


(3.9)

де xi – кодоване значення фактора;
сi і coi – натуральне поточне значення фактора і його значення на нульовому
рівні відповідно;
 ‒ натуральне значення інтервалу варіювання фактора.
Для практичного застосування математична модель ворсистості тканини
приведена в іменовані величини, (3.4) приймає вид:
Нтк = 7,83 – 0,01 Впр + 1,39   + 0,06  Впр ,

(3.10)

де Нтк – індекс ворсистості тканини, м/дм2;
Нпр – індекс ворсистості пряжі, м/дм2;
 - довжина перекриття ниток у рапорті, мм.
Вплив ворсистості пряжі та довжини перекриття ниток в рапорті
переплетення на коефіцієнт ворсистості тканини, який приведений на рис. 3.13,
дозволяє наочно уявити область експерименту, яка досліджується.

Рис. 3.13. Залежність зміни ворсистості тканини від ворсистості пряжі та довжини
перекриття ниток у рапорті переплетення

90

Для

перевірки

теоретичних

розрахунків

необхідно

провести

експериментальні дослідження всіх можливих комбінацій факторів (ворсистість
пряжі, довжина прокидки) та підтвердити релевантність отриманої математичної
моделі (3.10), що є наступною задачею дослідження.
3.5. Дослідження впливу ворсистості пряжі на ворсистість тканин
Для дослідження ворсової поверхні тканин в умовах наукової лабораторії на
ткацькому верстаті СТБ-330 виготовлені зразки тканин з використанням утокової
пряжі різного сировинного складу, лінійної густини і системи прядіння. В якості
основи на верстаті заправлена сирова бавовняна пряжа лінійної густини 36 текс.
Усього для підготовки зразків тканин використано 15 видів утокової пряжі,
характеристика якої представлена у табл. 3.6.
Таблиця 3.6
Характеристика утокової пряжі
№ зразка

Показники ворсистості
Лінійна
густина
Наявність Група за
Склад пряжі
Рівномірність Густота Заплутаність Наявність
пряжі,
довгих класифіворсу
ворсу
ворсу
петель
текс
ворсинок кацією
1
2
3
4
5
6
6
7
8
велика
1 льон, лавсан
56
рівномірний середня дуже велика
присутні
II
кількість
велика
2 100% віскоза
69
рівномірний велика дуже велика присутні
III
кількість
бавовна,
3
68 нерівномірний середня присутня
відсутні присутні
IV
віскоза
40% бавовна,
4
64 нерівномірний середня присутня присутні присутні
V
60% лавсан
5 100% бавовна 94 нерівномірний середня присутня
відсутні відсутні
VI
20% вовна,
велика
велика
6 70% акрил,
178 нерівномірний велика дуже велика
VI
кількість кількість
10% льон
40% віскоза,
велика
7
71 нерівномірний середня дуже велика присутні
VII
60% нітрон
кількість
велика
8 100% бавовна 28 нерівномірний середня дуже велика присутні
IV
кількість
велика
велика
9 100% віскоза
64 нерівномірний велика дуже велика
III
кількість кількість
велика
велика
10 бавовна, льон 26 нерівномірний середня дуже велика
VI
кількість кількість
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Продовження табл. 3.6
1
2
11 100% бавовна
12 100% бавовна
13 100% лавсан

3
23
28
18

14 100% бавовна

189

15 70%бавовна
30% лавсан

96

4
5
рівномірний середня
рівномірний середня
відсутня

6
незначна
присутня
відсутня

6
7
присутні відсутні
присутні присутні
відсутні відсутні
велика
велика
нерівномірний велика дуже велика
кількість кількість
велика
велика
нерівномірний велика дуже велика
кількість кількість

8
I
V
V
II
VI

Згідно із матрицею планування експерименту, під час виготовлення тканин
змінюється

рапорт

переплетення,

що

забезпечується

зміною

картону

ремізопідйомної каретки СКН-14 [168]. Тканини виготовлені переплетеннями
полотно і саржа 1/4, які мають різну довжину перекриттів ниток, що забезпечує
обрані умови проведення експерименту.
Після напрацювання тканина знімається з верстату та проходить добовий
період стабілізації при стандартних кліматичних умовах, прийнятих для
текстильних досліджень [169]. Відбір елементарних проб тканин здійснюється за
методикою [152]. Приклад зовнішнього вигляду зразка утокової пряжі і зразків
виготовлених з неї тканин, які отримані за допомогою комп’ютерної програми
Poil,

представлений

на

рис. 3.14,

повний

обсяг

отриманих

зображень

представлений у Додатку Б даної роботи.

а)
б)
в)
Рис. 3.14. Зовнішній вигляд зразка пряжі (а) і тканин, виготовлених полотняним
(б) і саржевим (в) переплетенням
Індекс ворсистості пряжі, що використовується у якості утоку, а також
лінійний індекс ворсистості тканин, визначається за допомогою оптичного
методу, який викладений у підрозділі 2.2 даної роботи. Результати проведеного
експерименту представлені у табл. 3.7.
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Таблиця 3.7
Результати дослідження впливу ворсистості пряжі на ворсистість тканин

полотно

саржа 1/4

Індекс
ворсистості
пряжі, Н

1,3
1,4
1,6
1,5
2,0
2,6
1,6
1,1
1,5
1,2
1,1
1,2
0,9
2,1
2,0

3,5
4,1
3,3
3,4
4,4
4,5
3,7
2,5
3,3
2,5
3,5
3,0
1,5
4,0
3,8

29
30
27
29
38
41
28
28
24
29
25
22
17
29
26

Довжина перекриття, мм

№ зразка
пряжі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Індекс ворсистості тканин,
Н
полотно

саржа 1/4

32
34
32
31
36
41
30
30
25
24
27
32
16
42
40

44
55
73
57
58
67
31
68
33
59
44
49
28
82
80

За результатами, представленими у табл. 3.7, побудовані графіки залежності
індексу ворсистості тканин від довжини перекриття ниток у переплетенні,
представлені на рис. 3.15.

Індекс ворсистості

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

Довжина перекриттів
Саржа

Полотно

Рис. 3.15. Залежність ворсистості тканин від довжини перекриття ниток у
переплетенні
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Аналіз графічних даних свідчить про те, що загальна тенденція зміни
ворсистості тканин від довжини перекриттів ниток відповідає теоретичній
залежності (див. рис. 3.13). При однакових значеннях ворсистості пряжі
ворсистість тканин переплетення саржа більша, ніж ворсистість полотняних
тканин. Це явище пояснюється тим, що у переплетеннях, де довжина перекриття
більша за довжину ворсинок, значна їх частина виходить з тіла тканини, що
збільшує ворсистість текстильного полотна. Але з подальшим збільшенням
довжини перекриття ворсистість збільшується не значно, про що свідчить
характер

експериментальної

лінії,

вигнутої

угору.

Ворсистість

тканин

полотняного переплетення мало відрізняється від ворсистості пряжі, так як
частина ворсинок, що вийшли з тіла пряжі у процесах її технологічної переробки,
знову запрацьовуються у тіло тканини, яка має перекриття малої довжини у
рапорті переплетення.
Дані експериментальних досліджень доводять, що відхилення фактичних
значень ворсистості тканин від теоретично розрахованих міститься у межах від
4 % до 7 %, що у середньому відповідає довірчій ймовірності 95%, яка прийнята
для текстильної промисловості.
Висновки до розділу 3
1. Проведено експериментальні дослідження ворсистості пряжі оптичним
методом та визначені характер і показники ворсистості пряжі різного
сировинного складу, лінійної густини і способу прядіння.
2. Вперше на основі системного підходу при аналізі зовнішнього вигляду і
показників ворсистості пряжі визначені закономірності форми, довжини і
взаємного розташування ворсинок, які стали підґрунтям для розробки принципу
їх систематизації. На базі цього розроблена класифікація текстильних ниток за
ознаками ворсистості, що підтверджене авторським свідоцтвом. Запропонована
класифікація дозволяє підвищити ефективність процесів дослідження ворсистості
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текстильних ниток та формулювати рекомендації щодо прогнозування вибору
сировини і структури волокон при виготовленні текстильних виробів.
3. За допомогою експертного методу визначені основні фактори, які
обумовлюють характер ворсистості тканої поверхні, та шляхом апріорного
ранжування факторів аналітично визначені основні з них, що суттєво впливають
на ворсистість тканин. До них відносяться ворсистість пряжі і довжина
перекриттів основних і утокових ниток у рапорті переплетення тканини.
4. Отримана багатофакторна математична модель, яка визначає залежність
зміни ворсистості тканини при її виготовленні на ткацькому верстаті від
ворсистості пряжі і виду переплетення.
5. Експериментально доведено адекватність отриманої математичної
моделі шляхом визначення показників ворсистості тканин, виготовлених на
ткацькому верстаті СТБ-330 у лабораторних умовах. Результати експерименту
показали, що при збільшенні ворсистості пряжі ворсистість тканин змінюється
неоднозначно у залежності від співвідношення довжини ворсу і довжини
перекриттів ниток у рапорті переплетення.
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РОЗДІЛ 4
РОЗРОБКА І УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВОРСИСТОСТІ
ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
За результатами теоретичного аналізу методів оцінки поверхневих
властивостей текстильних матеріалів виявлено, що принцип дії більшості методів
ґрунтується на використанні явища ворсистості, особливо це стосується
текстильних полотен. Однак, якщо для пряжі методи оцінки ворсистості
розроблені і широко використовуються у текстильному виробництві, то для
текстильних полотен таких методів небагато. Враховуючи, що для задач
дослідження потрібно не тільки визначати, але й проводити порівняння
показників ворсистості пряжі і текстильних полотен, то виникла необхідність
розробки нових і удосконалення існуючих методів оцінки ворсистості з метою
проведення адекватного аналізу результатів.
4.1. Удосконалення оптичних методів оцінки ворсистості текстильних
матеріалів
Існуючі оптичні методи оцінки ворсистості текстильних матеріалів
ґрунтуються

на

отриманні

та

аналізі

мікрозображень

зразків,

що

є

розповсюдженою практикою у текстильних дослідженнях [154]. Однак значення
індексу ворсистості пряжі і тканин (або трикотажу), отримані таким способом,
неузгоджені між собою, так як отримані при різному механізмі підрахунку
ворсинок комп’ютерною програмою, тому не можуть використовуватись при
дослідженнях, пов’язаних з аналізом закономірностей впливу ворсистості
вихідних матеріалів на поверхневі властивості текстильних виробів. Розроблені
програми для аналізу ворсистості згідно алгоритму визначають ядро (тіло) пряжі
або тканини на згині і зони інформативного ворсу [105, 135, 139, 148, 154]. Однак
на

мікрофотографіях

розташування

зразка

пряжі,
перед

отриманих
об’єктивом

шляхом

фіксації

мікроскопу,

фронтального

присутні

дві

зони
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інформативного ворсу, у той час як при аналізі згину тканини (трикотажу) на
мікрофотографії присутня лише одна зона ворсу (рис. 4.1). Отримані таким чином
мікрофотографії фактично показують поверхню текстильного матеріалу, однак їх
порівняння по суті некоректне.

а)

б)

Рис. 4.1. Мікрофотографії текстильних матеріалів при дослідженні ворсистості:
а) пряжі; б) згину текстильного полотна
Враховуючи

описану

відмінність

зображення

поверхні

текстильних

матеріалів пропонується удосконалити оптичні методи оцінки ворсистості на
стадії підготовки дослідних зразків.
4.1.1. Підготовка зразків пряжі. Для коректного аналізу і порівняння
показників ворсистості пряжі і полотен необхідно виготовити проби матеріалів з
максимально однорідним зовнішнім виглядом для забезпечення однакового
принципу зчитування інформації. Для цього пропонується намотувати пряжу на
спеціальні пластини паралельною намоткою з кроком, який дорівнює діаметру
пряжі, що імітує поверхневий застил тканини (трикотажу). У цьому випадку
кількість ворсинок пряжі визначається на згині пластини аналогічно визначенню
ворсистості на згині тканини (рис. 4.2). Таким чином формується база графічного
матеріалу, який може бути оброблений однією комп’ютерною програмою, та
отримуються дані, які мають однаковий фізичний смисл, тому можуть
порівнюватись між собою.
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а)

б)

Рис. 4.2. Зображення згину текстильного полотна (а) і пряжі,
намотаної на пластину (б)
4.1.2. Підготовка зразків тканин (трикотажу). Оптичне дослідження
поверхні тканин і трикотажу у більшості методик здійснюється шляхом фіксації
зображення згину текстильного полотна і на мікрофотографіях отримується
частина поверхні вздовж однієї системи ниток [84, 105]. Для тканин полотняного
переплетення і трикотажу, виготовленого кулірною гладдю, кількість і
розташування ниток на згині практично однакове на всіх мікрофотографіях. Але
для текстильних полотен із складним рапортом переплетення кількість і
розташування ниток на зображеннях проб змінюється, що викликає похибку при
дослідженні ворсистості. Для нівелювання впливу рапорту переплетення
текстильного полотна пропонується формувати згин уздовж, упоперек і за
діагоналлю полотна. На рис. 4.3 представлені проби зразка тканини, підготовлені
запропонованим способом.

а)

б)

в)

Рис. 4.3. Згин зразка тканини: а) уздовж ниток основи;
б) уздовж ниток утоку; в) за діагоналлю
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Таким чином, удосконалення оптичних методик дослідження ворсистості
текстильних матеріалів шляхом внесення змін у порядок підготовки дослідних
проб дозволить підвищити точність отриманих результатів та порівнювати
показники ворсистості пряжі і текстильних полотен з меншою похибкою.
Зазначений ефект досягається шляхом не складних маніпуляцій при мінімальних
витратах часу і матеріалів на підготовку проб та при збереженні основного
алгоритму дослідження.
4.2. Розробка вагового методу оцінки ворсистості текстильних полотен
Відомий ваговий метод оцінки ворсистості пряжі, який досить широко
використовується у сучасних дослідженнях [139, 148]. Сутність його полягає у
визначенні масової частки ворсу, віднесеної до загальної маси пряжі, яка
розраховується за формулою:

(
(4.1)
де – М1 – маса зразка пряжі до видалення ворсу;
М2 – маса зразка пряжі після видалення ворсу.
Даний метод дозволяє з достатньою точністю визначати величину
ворсистості пряжі, але не дає можливості аналізувати характер ворсової поверхні
пряжі (щільність розташування і довжину ворсинок) та порівнювати різні зразки
пряжі за якісними характеристиками ворсистості.
Аналіз вагового методу визначення ворсистості пряжі [155] дозволив
висунути гіпотезу про можливість його використання для визначення показників
ворсистості текстильних полотен за умови внесення необхідних змін у порядок
дослідження. Запропоновано через вагові показники ворсистості визначати
якісний показник – індекс ворсистості [138]. Алгоритм дослідження ворсистості
текстильних

полотен

з

урахуванням

запропонованих

дослідження ворсистості тканин представлено на рис. 4.4.

змін

на

прикладі
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Рис. 4.4. Алгоритм дослідження ворсистості тканин ваговим методом
Послідовність етапів проведення вагового методу оцінки ворсистості:
1. Підготовка дослідних зразків тканини. У залежності від того, з якою
метою визначається характер ворсистості тканини (розробка дизайну, оптимізація
технологічних

параметрів

ткацтва,

вибір

виду опорядження

тощо)

для

дослідження обирається необхідна поверхня тканини (лицьова або виворітна) або
дослідження проводяться одночасно для обох поверхонь. Тканина, для якої
необхідно дослідити ворсистість, витримується протягом доби у стандартних
кліматичних умовах [169]. Для тканин з невеликим рапортом переплетення площа
дослідних зразків дорівнює 1 дм2. Для тканин складної фактури площа зразків
узгоджується з розміром рапорту переплетення. Розмір дослідних зразків
обумовлений необхідністю отримання значущих даних результатів зважування
видаленого ворсу, так як його частка у масі тканини невелика.
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2. Фотофіксація поверхні. Визначення реального діаметру ворсинок.
Реальні значення діаметра ворсинок можна визначати методом мікроскопії,
шляхом вимірювання поперекових зрізів волокон або за аналізом збільшеного
зображення поверхні тканини. У даному дослідженні фактичний діаметр dв
ворсинок отримується шляхом вимірювання їх поперечних розмірів за допомогою
мікроскопу та інструментів спеціальної програми за методикою, яка викладена у
підрозділі 2.2.
3. Зважування дослідних зразків тканини. Зважування зразків тканин
здійснюється з точністю 0,001 г на аналітичних електронних вагах за методикою,
викладеною у підрозділі 2.2.
4. Видалення ворсинок з поверхні тканини термічним способом.
Видалення ворсинок з поверхні тканини здійснюється з використанням газової
горілки за відповідними режимами [170-172], що імітує процес опалення
вовняних тканин в технологіях опорядження. Тривалість термічної обробки,
відстань між полум’ям та поверхнею тканини, а також температура відповідають
зазначеним у [170] параметрам.
5. Видалення залишків нагару. Після видалення ворсу на поверхні
тканини залишається нагар (рис. 4.5). Його необхідно максимально видалити для
забезпечення точності результатів, при цьому не повинна порушуватись
структура дослідного зразка. Наприклад, для видалення нагару рекомендується
застосувати спеціальні щітки, струмінь повітря, тример або інші пристосування.

Рис. 4.5. Мікрофотографії поверхні тканини після термічної обробки
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6. Зважування зразків після видалення ворсу. Визначення маси
видаленого ворсу. Після видалення ворсу зразки повторно зважуються на вагах.
Маса видаленого ворсу Мв дослідного зразка визначається, як різниця між масою
зразка до обробки М1 і масою зразка без ворсу М2 (г):
Мв = М1  М2

(4.2)

7. Визначення лінійної густини ворсинок. Використовуючи відому
формулу для розрахунку діаметра волокна [6], визначається лінійна густина
ворсинок:

Т

(4.3)

де   об’ємна густина волокон, мг/мм3 [94]; dв ‒ діаметр волокна, мм.
8. Розрахунок сумарної довжини ворсинок. Знаючи масу видаленого
ворсу та лінійну густину ворсинок можна розрахувати сумарну довжину ворсу:

=

Мв
T

(4.4)

Сумарну довжину ворсу, яка віднесена до одиниці площі тканини (у даному
випадку до 1 дм2), пропонується назвати індексом ворсистості тканини за
аналогією з індексом ворсистості пряжі, який визначається оптичним методом і
показує сумарну довжину ворсу, що віднесена до одиниці довжини пряжі [173].
Для того, щоб запропонований показник ворсистості відрізняти від
аналогічного індексу ворсистості тканини Н, який визначається за оптичною
методикою на згині зразка (формула (2.1)), пропонується назвати його
поверхневим індексом ворсистості тканини НS.
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4.3.

Експериментальне дослідження ворсистості тканин і трикотажу

розробленим ваговим методом
В умовах лабораторії кафедри експертизи, технології і дизайну текстилю
ХНТУ

проведено

апробацію

розробленого

вагового

методу

визначення

ворсистості текстильних полотен, для реалізації якого у якості дослідних зразків
обрано тканини та трикотажні полотна, виготовлені з вовняної та змішаної пряжі.
В основі обґрунтування вибору даних зразків лежить їх сировинний склад, що
обумовлює виражений характер ворсистості текстильних виробів, виготовлених з
вовняних волокон. Приклади зовнішнього вигляду дослідних зразків наведено на
рис. 4.6.

Рис. 4.6. Мікрофотографії зразків тканин (зверху) і трикотажу (знизу),
обраних для дослідження
Експериментальне дослідження ворсистості текстильних полотен ваговим
методом проводиться за алгоритмом, представленим у підрозділі 4.2, а також
виконане

у

рамках

госпдоговірної

науково-дослідної

теми

№ ГД 7/2020

«Експертиза поверхневих властивостей тканих і трикотажних полотен, які
використовуються

для

виготовлення

одягу

спортивного

і

спеціального

призначення» (державний реєстраційний номер: 0120U103453) (Додаток В).
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Підготовка дослідних зразків здійснюється шляхом їх вирізання з полотна
тканини або трикотажу за методом відбору проб [152]. Площа дослідних зразків
дорівнює 1 дм2. Для дослідження підготовлено по 10 дослідних проб кожного
наданого зразка матеріалу.
Середній діаметр ворсинок та їх лінійна густина, розрахована за формулою
(4.3), наведені у табл.4.1.
Таблиця 4.1
Геометричні показники ворсинок
Показники

Тканина

Трикотаж

d, мкм

25,27

33,67

Т, мтекс

656

1165

У табл. 4.2 і табл. 4.3 представлені вагові характеристики текстильних
полотен до і після видалення ворсового шару термічним способом. У якості
додаткового вагового показника ворсистості за формулою (4.1) розрахована
відносна масова частка ворсинок, що дозволяє здійснювати візуальний експресаналіз поверхні текстильних полотен.
Таблиця 4.2
Результати дослідження ворсистості зразків тканин
№ зразка
тканини

Середня маса зразків
до опалювання М1, г

1
1

2
2,86

Середня маса зразків
після опалювання М2,
г
3
2,78

4
0,08

Частка
видаленого
ворсу М’, %
5
2,88

2

2,84

2,75

0,09

3,27

4

3,01

2,78

0,23

8,27

5

3,01

2,78

0,23

8,27

6

3,01

2,89

0,12

4,15

7

2,84

2,72

0,12

4,41

8

3,01

2,72

0,29

10,66

9

3,01

2,78

0,23

8,27

10

3,01

2,78

0,23

8,27

Маса видаленого
ворсу Мв, г
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Таблиця 4.3
Результати дослідження ворсистості зразків трикотажу
№ зразка
трикотажу

Середня маса зразків
до опалювання М1,
г

1

3,66

Середня маса
зразків після
опалювання М2,
г
3,46

2

3,57

3

Маса видаленого
ворсу Мв,
г

Частка
видаленого
ворсу М’, %

0,2

5,78

3,40

0,17

5

3,57

3,37

0,2

5,93

4

3,71

3,57

0,14

3,92

5

3,66

3,52

0,14

3,98

6

3,71

3,57

0,14

3,92

7

3,66

3,54

0,12

3,39

8

3,66

3,54

0,12

3,39

9

3,71

3,54

0,17

4,8

10

3,71

3,60

0,11

3,06

За формулою (4.4) розраховується загальна довжина ворсу на площі зразка
текстильного полотна 1 дм2, що представляє собою поверхневий індекс
ворсистості. Результати надані у табл. 4.4.
Таблиця 4.4
Поверхневий індекс ворсистості текстильних полотен
№ зразка

Довжина ворсу на дм2, м
Тканини

Трикотаж

1

122

172

2

137

146

3

229

173

4

351

120

5

351

120

6

183

120

7

183

103

8

442

103

9

351

146

10

351

94

105

Знаючи величину поверхневого індексу ворсистості текстильних полотен та
визначивши середню довжину ворсинок за методом [154], можна розрахувати
щільність розташування ворсинок на поверхні текстильного матеріалу.
Фізичний зміст показника «поверхневий індекс ворсистості тканини»
полягає у можливості проводити порівняльний аналіз тканин, які мають різний
характер і ступінь ворсистості. Таким чином, даний показник є універсальним, а
ваговий метод визначення ворсистості може бути використаний для об’єктивної
оцінки ворсистості тканих і трикотажних полотен з різними поверхневими
властивостями [173].
4.4. Розробка рекомендацій щодо застосування удосконалених методів
оцінки текстилю
Запропоновані методи оцінки текстилю доцільно використовувати при
проєктуванні

поверхневих

властивостей

та

здійсненні

контролю

якості

текстильної продукції на різних етапах виготовлення. Так, на етапі розробки і
складанні проєкту текстильного виробу лінійний індекс ворсистості, визначений
удосконаленим оптичним методом, дозволяє десинаторам підібрати оптимальні
параметри заправки верстатів, номер берда, кількість галев, силу прибою,
швидкість, тощо. Знаючи кількість ворсинок пряжі та вид переплетення, можливо
розрахувати очікувану ворсистість текстильного полотна і далі спроєктувати
технологічні переходи для отримання бажаного поверхневого ефекту з
мінімальною кількістю дослідних зразків. За лінійним індексом ворсистості
можливе уточнення показників шорсткості, які наразі використовуються для
прогнозування фактури поверхні. Оптичні методи визначення ворсистості для
пряжі і текстильних полотен, розроблені у даній дисертаційній роботі, вперше
дозволяють проводити взаєморозрахунки ворсистості як у прядильному, так і у
ткацькому

виробництвах,

що

значно

підвищує

поверхневих властивостей готових текстильних виробів.

точність

прогнозування
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Поверхневий індекс ворсистості для проєктування технологічних друку
режимів є більш інформативним, так як характеризує площу поверхні. За
значенням ворсистості, отриманим ваговим методом, можливо прогнозувати не
тільки режими опорядження, але і подальші процеси переробки, такі як
розкроювання, вибір базової конструкції швейного виробу, та хендла загалом
[174]. Метод визначення поверхневого індексу ворсистості, на відміну від
удосконаленого оптичного методу, є більш простим у реалізації та не потребує
спеціального

програмного

забезпечення,

що

дозволяє

впроваджувати

розроблений метод оцінки як у процеси проєктування текстильних виробів, так і у
процедуру експертизи товарів текстильної промисловості.
На рис. 4.7 представлені сфери практичного використання розроблених і
удосконалених методів визначення і оцінки ворсистості текстильних матеріалів,
де червоним кольором виділені етапи проєктування властивостей текстилю, для
яких продемонстровано можливість використання науково-практичних розробок,
які проведені у даній дисертаційній роботі.
Виходячи із значення індексу ворсистості текстильного полотна, можливо
спрогнозувати туше текстильного виробу [132, 175], зміну його колірних
характеристик, а також фактурність поверхні, здатність до проникності,
схильність до пілінгування [174, 176] тощо. За відомою кількістю ворсистості
можливо корегувати поверхневі властивості текстильних виробів на етапах
опорядження шляхом зміни інтенсивності ворсистості поверхні.
Таким чином, практична значимість даної роботи полягає у тому, що
застосування

удосконалених

і

розроблених

методів

оцінки

поверхневих

властивостей матеріалів у текстильному виробництві, процедурах експертної
діяльності і сфері споживання текстилю дозволяє підвищити ефективність
проведення технологічних процесів, прогнозувати якість готової текстильної
продукції та відповідність вимогам споживачів, що є критерієм успіху сучасного
текстильного виробництва.
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Рис. 4.7. Практичні рекомендації щодо використання методів оцінки ворсистості
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Висновки до розділу 4
1. Удосконалено оптичні методики оцінки поверхневих властивостей
текстильних матеріалів шляхом внесення змін на етапі підготовки дослідних
зразків для проведення їх коректного аналізу і порівняння засобами однієї
комп’ютерної

програми.

Дослідження

ворсистості

пряжі

запропоновано

здійснювати на згині паралельно намотаних витків пряжі, що імітує згин тканої
або трикотажної поверхні і уніфікує принцип зчитування інформації із зображень
зразків. При дослідженні ворсистості текстильних полотен запропоновано
формувати згин зразків уздовж, упоперек і за діагоналлю полотна, що нівелює
вплив рапорту переплетення та зменшує похибку результатів.
2. Вперше розроблено ваговий метод визначення ворсистості текстильних
полотен, який ґрунтується на принципі визначення маси видаленого ворсу та
подальшого аналітичного розрахунку показників ворсистості тканин і трикотажу.
Алгоритм даного методу передбачає розрахунок лінійної густини ворсинок
шляхом визначення їх реального діаметру, що підвищує точність отриманих
результатів.
3. Вперше запропоновано ввести показник ворсистості текстильних
полотен – поверхневий індекс ворсистості, фізичний зміст якого міститься у тому,
що він показує загальну довжину ворсинок, яка віднесена до одиниці площі
тканини

або

трикотажу,

характеризуючи

щільність

ворсової

поверхні.

Застосування поверхневого індексу ворсистості дозволяє проводити об’єктивний
порівняльний аналіз текстильних поверхонь з різним характером і величиною
ворсу, що сприяє оптимізації режимів технологічної переробки волокнистих
матеріалів та процесів їх проектування.
4. Розроблено рекомендації щодо використання удосконалених методів
оцінки поверхневих властивостей текстильних матеріалів у процесах їх
формування, опорядження та споживання, що дає можливість прогнозування
заданих параметрів поверхні і властивостей готових текстильних виробів.
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РОЗДІЛ 5
ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ВОРСИСТОСТІ НА ПОВЕРХНЕВІ
ВЛАСТИВОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Критичний огляд наукової літератури показав, що у більшості сучасних
публікацій до поверхневих властивостей вчені відносять колір і туше (гаптик)
текстилю, а для проектування туше і колірного оформлення і прогнозування цих
властивостей

необхідно

враховувати

вплив

ворсистості.

Ворсинки,

які

виступають на поверхні виробу, не тільки впливають на якість фарбування, а й
значною мірою обумовлюють його оптичні властивості і характер прояву
кольору. При цьому механізм впливу ворсистості на прояв кольору вивчений
недостатньо і залишається неясним, при якій кількості ворсистості зміни колірних
характеристик стають помітними для людського сприйняття.
Феномен ворсистості має велике значення не тільки в технологіях
колорування текстильних матеріалів, коли треба забезпечити відповідність
відтінків трендовому кольору сучасної моди, а й для споживачів при формуванні
стратегії вибору текстильної продукції, що забезпечує комерційний успіх
текстильного виробництва. Візуальна і тактильна оцінка поверхні текстилю
споживачами пов'язана з різною дискримінаційної здатністю людей сприймати
відмінності. Тому питання про те, наскільки органолептична оцінка ворсової
поверхні відповідає об’єктивній оцінці, є актуальним з точки зору прогнозування
туше текстильних виробів. Для кореляції органолептичної оцінки і показників
поверхні дослідники часто використовують такі показники, як шорсткість і тертя,
але такий підхід значно погіршує якість прогнозування туше і сутність його
сприйняття.
Тому з метою прогнозування поверхневих властивостей текстильних
полотен були проведені дослідження з визначення впливу ступеня ворсистості
текстильних матеріалів на характер прояву кольору і туше готових текстильних
виробів.
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5.1.

Визначення

впливу

ступеня

ворсистості

на

колірні

характеристики текстильних виробів
Регулярна зміна популярних кольорів і їх відтінків досить типова для
сучасної індустрії моди, тому відповідність трендовому кольору є однією з
ключових властивостей продукції, що випускається. Це забезпечує комерційний
успіх

текстильного

виробництва.

Однак

відтворення

заданого

кольору

текстильного виробу є складним комплексним завданням, яке передбачає не
тільки

підбір

оптимального

співвідношення

рецептури

барвника,

а

й

прогнозування прояву кольору у текстурі готового матеріалу [109]. Необхідність
врахування особливостей текстури обумовлена тим, що характер відбиття або
поглинання світлових променів залежить від шорсткості матеріалу, що впливає на
перцепцію і, як результат, спотворює колір. Тому, виходячи з вимог до колірного
оформлення і зовнішнього вигляду тканини, фарбування необхідно проводити з
урахуванням їх структури, і на цьому етапі особливе значення має ворсистість. З
одного боку, шар ворсинок впливає на адгезію барвника, підвищуючи
гідрофобність текстилю [68, 72, 106]. Це призводить до збільшення крайового
кута змочування, тому для забезпечення якості фарбування ворсистість небажана
[96]. З іншого боку, шар ворсистості істотно впливає на зовнішній вигляд
готового виробу, так як є основною поверхневою властивістю [146]. Дослідження
[42, 48, 64, 71, 72, 74] показують, що відбиття, блиск, дихроїзм, а також світлота
поверхні тканин багато у чому залежать від щільності ворсинок та їх орієнтації,
тобто ворсистість впливає на прояв кольору [109]. Однак, набагато більше
вивчений механізм впливу ворсистості на фарбування текстилю, ніж на прояв
кольору. І хоча дослідження, проведені в роботах [135, 177, 179], показують, що
ворсистість збільшує світлоту поверхні, цих результатів недостатньо для
проектування кольору тканин, так як залишається неясним, при якій ворсистості
зміни світлоти стають істотними для людського сприйняття. Тому прогнозування
кольору текстилю, особливо для ворсових тканин, таких як пледи або фланель,
залишається складним завданням.
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Не можна не відзначити ще одну складність при проектуванні кольору для
текстилю, який виготовляється з фарбованої пряжі і підлягає ворсуванню.
Складність полягає у виборі відповідного тону пряжі, який повинен відповідати
заданому тону тканини після всіх етапів її виробництва і опорядження. Тому на
даному етапі дослідження було вивчено вплив ворсистості на колірні показники
тканин, виготовлених з нефарбованої і фарбованої пряжі.
Для експерименту обрано зразки пряжі і тканин з асортименту ТОВ «Vladi»
(м. Харків), які виготовлені з вовняних волокон або з суміші вовняних волокон з
хімічними. Всі зразки поділені на 8 сетів, в кожен з яких входить пряжа, сирова
тканина, виготовлена з цієї пряжі, й та ж сама тканина, що пройшла процес
начісування. Структурні характеристики зразків сурових тканин, які входять до
сетів, представлені у табл. 5.1.
Таблиця 5.1
Структурні характеристики зразків тканин
Число
Маса
ниток в
тканини,
1 дм
2
г/м
тканини
280
160

Кодова
назва
сету

Сировинний склад тканини

Вид
переплетення

S1

100% поліакрил

полотно

S2

90% вовна, 10% поліакрил

полотно

250

120

S3

100% вовна

3/2 саржа

270

160

S4

80% мериносова вовна, 20% поліестер

2/4 рогожка

250

170

S5

2/2 саржа

270

110

2/2 саржа

275

120

S7

60% вовна, 40% поліестер
40% вовна, 5% мериносова вовна
35% поліакрил, 20% поліестер
50% вовна, 30% поліестер, 20% поліакрил

2/3 саржа

245

180

S8

70% вовна, 30% поліестер

2/2 саржа

250

160

S6

Всі тканини виготовлені з пряжі однієї лінійної щільності – 100 текс. Сети
відрізняються між собою волокнистим складом пряжі, видом переплетення і
щільністю тканин. Кожен сет підготовлений у двох виконаннях: нефарбований і
фарбований. Нефарбовані зразки мають натуральний білий відтінок вовни.
Кольорові зразки сетів S1, S2, S4 і S8 пофарбовані у світлі відтінки (світлота
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L* 60), інші – у темні (L* 50). На рис. 5.1 наведено приклад одного сету
текстильних матеріалів, обраних для дослідження.

Рис. 5.1. Приклад сету 1 (пряжа, сирова тканина і начесана тканина) у двох
виконаннях: нефарбований (ліворуч) і фарбований (праворуч)
Фарбування волокнистої суміші для отримання кольорової пряжі проведено
за технологічним режимом, який діє на ТОВ «Vladi». На кожному з етапів
переробки текстильних матеріалів (прядіння, ткацтво та опорядження) взяті проби
за методом, який описаний у чинному стандарті [152]. Нефарбовані і фарбовані
зразки пряжі і тканин виготовлені на одному обладнанні, що забезпечило
однакові умови проведення експерименту. Всі дослідження проведені у
стандартних кліматичних умовах [169]. Під час дослідження структура зразків не
піддавалася механічним деформаціям, а ворсинки знаходилися у такій орієнтації,
якої вони набули під час стабілізації.
Для

вимірювання

ворсистості

пряжі

і

тканин

використовується

удосконалений оптичний метод, описаний у підрозділі 4.1. Кількість ворсу в
експерименті оцінюється за лінійним індексом ворсистості Нтм текстильного
матеріалу, який показує сумарну довжину ворсинок пряжі (тканини) на згині
текстильного зразка довжиною 1 см. З однієї тканини виготовлено по 10 зразків,
для кожного зразка проведено по 3 повтори дослідів. З огляду на те, що
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досліджуються 8 сетів текстильних матеріалів у двох виконаннях (нефарбовані та
фарбовані), загальна кількість дослідів (окремо для сурової і начесаної тканини)
становить 10×3×8×2= 480. У результаті забезпечується достовірність отриманих
результатів.
Колірні відмінності розраховуються у системі CIEL*a*b* (1976). Так як
сутність дослідження колірних характеристик полягає у визначенні їх зміни у
залежності від зміни ворсистості текстильних зразків у процесі технологічної
переробки, то показники кольору текстильного матеріалу з найменшою
ворсистістю приймаються за еталон. Для аналізу колірних характеристик
використовуються наступні показники: світлота L*, насиченість C* і колірна
відмінність dЕ*. Зміна колірних характеристик зразків по відношенню до зразкаеталону з відповідного набору аналізується за різницею світлоти DL*, різницею
насиченості DC*, відмінністю за координатами Da*, Db* і колірною відмінністю
dЕ*.
5.1.1. Дослідження

зміни

колірних

характеристик

нефарбованих

зразків. Результати дослідження характеристик кольору продемонструємо на
прикладі сету S2. На рис. 5.2 представлені мікрофотографії текстильних зразків з
даного сету, за якими визначається індекс ворсистості.

Рис. 5.2. Шар поверхневого ворсу на згині пряжі, сирової тканини і
начесаної тканини
За результатами аналізу мікрофотографій ворсистість пряжі має найменше
значення, тому пряжа обрана в якості еталону при порівнянні колірних
характеристик текстильних зразків. Зміна ступеню ворсистості вплинула у першу
чергу на показники світлоти текстильних матеріалів. Так, світлота начесаної
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тканини у порівнянні із пряжею збільшилася, а сам колір став більш жовтим. На
рис. 5.3 показані середні результати колірної відповідності пряжі і начесаної
тканини, отримані при аналізі на спектрофотометрі при стандартній геометрії
випробувань.

Рис. 5.3. Відповідність кольору пряжі і начесаної тканини
з нефарбованого сету S2
У табл. 5.2 показані значення зміни лінійного індексу ворсистості Нтм і
колірних характеристик тканин у процентному збільшенні щодо пряжі (системи
«пряжа ‒ сирова тканина», «пряжа ‒ начесана тканина»), а також відмінності між
відповідними характеристиками сурових і начесаних тканин.
Таблиця 5.2
Результати порівняння показників нефарбованих текстильних зразків
Сет текстилю

S1

S2

1

2

3

ΔНтм, %

15,53

102,06

87,82

111,22

DL*

0,42

1,18

0,79

Da*

-0,02

0,55

Db*

1,14

DC*
dE*

S3

S4

S5

S6

S7

S8

4
5
6
Пряжа  сирова тканина

7

8

9

4,47

0,91

8,82

3,85

1,23

0,03

0,02

0,14

0,00

0,67

0,12

0,03

0,00

0,1

0,06

3,01

1,5

5,54

0,35

0,03

0,47

0,56

1,15

3,10

1,51

5,54

0,33

0,03

0,49

0,57

1,21

3,28

1,82

5,68

0,35

0,04

0,5

0,57
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Продовження табл. 5.2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пряжа  начесана тканина
ΔНтм, %

91,3

168,72

153,78

177,21

84,15

71,69

69,49

91,45

DL*

0,63

1,50

1,41

1,67

1,22

1,11

0,75

1,56

Da*

-0,22

-0,15

0,32

0,34

0,40

-0,25

-0,38

-0,13

Db*

2,62

5,14

3,41

5,3

1,64

1,43

1,99

1,53

DC*

2,66

5,15

3,59

5,31

1,68

1,61

1,74

1,02

dE*

2,71

5,36

3,71

5,57

2,08

1,83

2,16

2,19

Сирова тканина  начесана тканина
ΔНтм, %

65,59

89,01

84,87

83,04

70,7

71,09

65,74

75,56

DL*

0,42

1,18

1,67

1,52

1,21

1,36

1,00

0,84

Da*

-0,22

-0,13

-0,03

-0,12

-0,20

-0,08

-0,19

-0,13

Db*

1,17

3,12

2,99

2,85

1,66

1,35

1,22

1,91

DC*

1,15

3,10

2,95

2,75

1,44

1,14

1,46

1,91

dE*

1,26

3,34

3,42

3,23

2,06

1,91

1,59

2,09

За результатами, представленими у табл. 5.1, побудовані графічні
залежності зміни світлоти і насиченості кольору сирових текстильних зразків
залежно від зміни індексу їх ворсистості (рис. 5.4).
Аналіз графічних даних показує, що зі збільшенням ворсистості тканин їх
колірні характеристики (світлота і насиченість кольору) збільшуються у прямій
залежності. Ступінь цього збільшення у більшій мірі проявляється для начесаних
тканин, так як густий шар поверхневого ворсу закриває нерівності рельєфу і пори,
які утворені нитками (рис. 5.5).
При подальшому збільшенні ворсистості інтенсивність зміни світлоти
начесаних тканин знижується, що підтверджується зменшенням кута нахилу
графіка «пряжа ‒ начесана тканина». Очевидно, цей момент настає після того, як
ворсинки заповнять простір між нитками у рапорті переплетення і повністю
покриють тіло тканини, утворюючи шар суцільного густого ворсу, який
характерний для тканин після ворсування.
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Рис. 5.4. Зміна колірних характеристик нефарбованих зразків

Рис. 5.5. Поверхні зразків тканини сету S2: сирова і начесана тканина
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Результати, представлені у табл. 5.2, показують, що ворсистість збільшилася
для зразків тканин сетів S2 ‒ S4, які виготовлені з вовни з малим вмістом хімічних
волокон. Для цих зразків також істотно зросла світлота кольору L*. Для текстилю,
який виготовлений з додаванням акрилового волокна, зміна ворсистості менше
виражена і для цих зразків зміна світлоти DL*, відповідно, менше.
Аналіз кольору нефарбованих зразків за зміною координат a* і b*
(відхилення у бік зелено-пурпурного або синьо-жовтого) показує, що колір деяких
сурових і всіх начесаних тканин при більшій ворсистості став менш червоним
(або більш зеленим), про що свідчить від'ємне значення Da*. Що стосується
приросту Db*, то згідно з отриманими даними при збільшенні індексу ворсистості
колір зразків змінюється у бік посилення жовтизни, тобто природного відтінку
вовняних волокон, з яких виготовлена пряжа. Це дозволяє припустити, що при
збільшенні ворсистості текстилю на поверхні стає більш помітним його
натуральний субтон, що може бути предметом подальших наукових досліджень.
5.1.2. Дослідження зміни колірних характеристик фарбованих зразків.
На рис. 5.6 показані середні результати колірної відповідності пряжі і начесаної
тканини з фарбованого сету S3, які отримані у ході аналізу на спектрофотометрі
при стандартній геометрії випробувань.

Рис. 5.6. Відповідність кольору пряжі і начесаної тканини
з фарбованого сету S3

118

Зміни показників ворсистості Нтм і колірних характеристик для фарбованих
зразків текстилю представлені у табл. 5.3.
Таблиця 5.3
Результати порівняння фарбованих текстильних зразків
Сет текстилю

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Пряжа  сирова тканина
ΔНтм, %

12,54

118,8

71,49

77,81

6,69

4,59

8,8

4,27

DL*

0,31

1,18

0,39

1,62

0,04

-0,04

0,04

0,01

Da*

-0,12

0,23

-0,25

0,21

0,39

0,34

0,73

0,60

Db*

1,30

3,1

0,35

3,10

0,3

0,22

0,65

0,35

DC*

1,30

3,10

1,25

3,11

0,3

0,22

0,65

0,36

dE*

1,34

3,32

0,58

3,51

0,49

0,40

0,98

0,7

Пряжа  начесана тканина
ΔНтм, %

101,35

159,83

131,82

163,58

62,47

73,39

107,39

88,89

DL*

1,59

1,90

0,47

1,92

0,45

-0,07

1,00

0,03

Da*

-0,1

-0,18

-0,03

-0,34

0,61

0,49

1,2

0,74

Db*

1,17

3,31

1,78

4,45

0,46

0,42

0,57

0,47

DC*

2,41

3,22

1,79

4,56

0,48

0,51

0,85

0,67

dE*

1,97

3,82

1,84

4,86

0,89

0,65

1,66

0,88

Сирова тканина  начесана тканина
ΔНтм, %

61,14

82,15

83,37

78,76

50,39

62,46

80,91

65,79

DL*

0,75

1,55

0,43

1,69

0,67

-0,05

0,1

1,34

Da*

0,08

-0,20

-0,14

0,02

0,83

-0,34

2,11

0,1

Db*

1,73

2,32

1,18

2,64

0,44

0,65

0,57

1,63

DC*

1,11

2,64

1,2

2,59

0,33

0,52

2,04

2,00

dE*

1,41

2,74

1,33

2,74

0,88

1,54

2,82

1,72

За результатами, представленими у табл. 5.3, побудовані графічні
залежності зміни світлоти і насиченості кольору фарбованого текстилю від зміни
індексу ворсистості (рис. 5.7).
Аналіз графічних даних показує, що зміни колірних характеристик
нефарбованих і фарбованих зразків тканин від індексу їх ворсистості мають
подібні закономірності: при збільшенні індексу ворсистості значення колірних
характеристик пропорційно збільшуються.
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Рис. 5.7. Зміна колірних характеристик фарбованих зразків
Однак певну корекцію у колірну відповідність вносить початкове значення
світлоти зразків, яке для фарбованих і нефарбованих текстильних матеріалів від
самого початку істотно відрізняється. Так, при майже однаковому прирості
індексу ворсистості для нефарбованих тканин (рис. 5.4) рівень зміни колірних
характеристик підвищується зі збільшенням ворсистості, а для фарбованих тканин
(рис. 5.7) рівень зміни світлоти і насиченості зі збільшенням ворсистості
практично не змінюється (графіки «пряжа - начесана тканина»). Слід припустити,
що на значення світлоти фарбованих тканин суттєво впливає їх колірний тон. Так
як темні тони більше поглинають світло, ніж відбивають, то збільшення

120

ворсистості у меншій мірі позначається на їх колірних характеристиках. Тобто
дослідження колірних характеристик фарбованих тканин необхідно проводити
усередині груп, які поєднані за колірним тоном.
Для фарбованих текстильних зразків координата Da* має як додатне, так і
від’ємне значення, що свідчить про перерозподіл червоного і зеленого відтінків, а
рівень зміни залежить від початкового значення колірного тону. Додатні значення
Db* свідчать про те, що при збільшенні ворсового шару колірний тон зміщується
у бік збільшення жовтизни, тобто проявляється субтон волокна.
5.1.3. Аналіз колірної відмінності. Загальна відмінність колірних
характеристик для досліджуваних зразків текстилю з різною величиною
ворсистості наочно демонструє значення dE* (табл.5.2 і табл.5.3). Для перцепції
людини значення dE* у межах від 0 до 1 свідчить про те, що суттєвої відмінності
між порівнюваними кольорами немає і перед спостерігачем представлений один
колір. Незначна відмінність, яка лежить у цих межах, може бути визначена тільки
інструментальними методами. Різниця між кольорами при значенні DE*1 вже
може бути визначена досвідченим колористом. Звичайному спостерігачу
відмінності між кольорами стають помітними при dE*≥2. При значенні DЕ*5
спостерігач бачить два різні кольори [177, 178]. Тобто при прирості ворсистості
на 70% і більше колірна відмінність між текстильними матеріалами перевищує 1 і
стає візуально помітною. Особливо істотно (більше 2) колірна відмінність
проявляється для сирових зразків сетів S2, S4, що видно неозброєним оком (рис.
5.8).

Рис. 5.8. Тканини сету S2: вгорі – сирова, внизу – начесана
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Як видно з рис. 5.8, при візуальному порівнянні двох зразків сирової і
начесаної тканини сету S2, для яких dE* = 3,34, спостерігається істотна
відмінність за колірними показниками: світлота і насиченість у начесаної тканини
більше.
Такий же рівень колірної відмінності спостерігається і для світлих
фарбованих сетів текстилю S1, S2, S4. Для текстильних зразків, світлота L* яких
нижче 40 (темні тони), збільшення ΔH не обумовлює колірної різниці між ними.
Колірна відмінність фарбованих текстильних зразків при збільшенні ворсистості
не так помітна для звичайного спостерігача, і викривлення заданого відтінку
відбувається, ймовірно, під впливом субтону ворсинок. Так, наприклад, для
зразків сетів S3, S5 і S6 значне збільшення ворсистості не викликає істотних змін
колірних характеристик, у той час як для нефарбованих зразків цих же сетів
колірна відмінність досягає 2 і більше. Тобто для текстилю темних відтінків, коли
відображення світлових променів від темної ворсової поверхні створює ефект
глянцю, а не світлоти, дослідження доцільно доповнювати аналізом показників
блиску [179].
Таким чином, аналіз зміни колірних характеристик у залежності від
ворсистості тканин довів, що фактор впливу ворсистості на колірні ефекти в
текстильних матеріалах повинен враховуватися при проектуванні тканин з
кольорової пряжі, при розробці колірного оформлення тканин і в розрахунках
технологічних режимів фарбування для забезпечення максимально точного
відтворення кольору за заданим зразком.

5.2.

Визначення впливу ворсистості на туше текстильних полотен

Для визначення впливу ворсистості на туше текстильних полотен обрані
тканини з асортименту різних виробників, що відрізняються між собою
структурними показниками, які представлені у табл. 5.4.
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Таблиця 5.4
Структурні показники тканин
Склад тканини

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
100% вовна
100% вовна
100% вовна
90% вовна,10% поліакрил
80% мериносова вовна, 20% поліестер
80% мериносова вовна, 20% поліестер
80% вовна, 20% поліестер
80% мериносова вовна, 20% поліакрилнітрил
70% вовна, 30% поліестер
70% вовна, 30% поліестер
60% вовна, 40% поліестер
60% вовна, 40% поліестер
50% вовна, 30% поліестер, 20% поліакрил
50% вовна, 50% поліестер
50% вовна, 30% поліестер, 20% поліакрил
50% вовна, 30% поліестер, 20% поліакрилнітрил
50% вовна, 30% поліестер, 20% поліакрилнітрил
40% вовна, 5% мериносова вовна
35% поліакрил, 20% поліестер
40% вовна, 40% поліакрил, 20% поліестер
40% вовна, 60% поліестер

18
19
20

Сутність

експерименту

полягає

3
310
270
250
280
270
275
245
250
350
250
250
290
270
315
260
270
310

Щільність
тканини,
ниток/дм
4
150
120
120
130
110
120
120
110
190
170
180
120
110
140
130
150
130

280

160

245
215

160
130

Маса
тканини, г/м2

№ зразка

у

порівнянні

оцінок

ворсистості

суб’єктивним (органолептичним) і об’єктивним (інструментальним) методами з
метою кореляції тактильних відчуттів і ворсистості з прогнозуванням сенсорного
комфорту. Для цього спочатку складається органолептичний профіль текстильних
полотен, а потім порівнюється із кількісним показником ворсистості.
Всі вимірювання проводяться при стандартних умовах [169]. Для
органолептичного аналізу обраних матеріалів використовується методика ISO
13299:2003: Sensory analysis ‒ methodology ‒ general guidance for establishing a
sensory profile [122].
Для складання органолептичного профілю підібрана група дослідників, до
складу якої входять студенти і викладачі факультету інтегрованих технологій
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Херсонського національного технічного університету. За віковою ознакою у
групу включені дослідники віком від 18 до 60 років, що дозволяє охопити широке
коло

споживачів

тканин

[159,

160].

Якісний

склад

експертної

групи

представлений у табл. 5.5.
Таблиця 5.5
Характеристика експертної групи
Вік

Кількість дослідників

Стать (жіноча/чоловіча,%)

18-25

18

50/50

25-35

16

60/40

35-45

14

50/50

45-60

12

40/60

Складання

органолептичного

профілю

здійснюється

за

методикою,

наведеною у підрозділі 2.3. Для кожного експерта підготовлений набір з
досліджуваних тканин. Під час органолептичного аналізу зразки тканин розміром
30×30 см розкладені на площині у довільному порядку. Під кожним зразком
знаходиться оціночна шкала, на якій після аналізу дослідник зазначає присвоєний
ним бал. Дослідники аналізують зразки візуально на поверхні і на згині тканини, а
також тактильно, проводячи подушечками пальців по поверхні тканини,
розкладеної на площині, і по згину тканини, який вони формували самостійно.
Для інструментального оцінювання ворсистості тканин використаний
розроблений у підрозділі 4.3 ваговий (гравіметричний) метод. У результаті
отримані значення поверхневого індексу ворсистості тканин, а для більш
детального опису ворсистості визначене процентне відношення маси ворсу до
маси тканини [180].
Результати органолептичного і інструментального оцінювання ворсистості
тканин представлені у табл. 5.6.
Як видно з даних суб'єктивного оцінювання, на думку експертів серед
запропонованих зразків тканин не було таких, поверхня яких має абсолютно
рівний, гладкий рельєф. Мінімальне значення ворсистості, яке визначили
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Таблиця 5.6
Результати органолептичного і інструментального оцінювання тканин
№ зразка Оцінка туше, бал
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
9
9
10
9
9
7
8
8
6
4
5
7
7
6
5
3
5
4
3
4

Індекс поверхневої
ворсистості, НS, м/дм2

Частка
видаленого
ворсу М’, %

3
301
298
297
291
268
257
282
281
240
166
188
255
249
247
227
148
203
182
169
175

4
5,56
5,77
6,43
6,11
5,97
5,61
5,68
5,76
5,58
4,24
4,42
4,51
4,49
5,4
4,27
4,12
4,56
4,43
4,37
4,41

експерти, коливається між 3 і 4 балами. Зокрема, таким найменшим балом
експерти оцінили ворсистість зразків 10, 16, 18, 19 та 20. Ворсистість тільки
одного зразка більшість експертів оцінило у 10 балів, і ним виявився зразок 3,
виготовлений повністю з вовняного волокна. Ворсистість інших зразків, яку
експерти оцінили у 9 балів, також виготовлені переважно з вовни з незначним
вмістом штучних волокон, зокрема, це зразки 1, 2, 4, 5. Для зразків тканин,
ворсистість яких експерти оцінили балами від 5 до 8, простежується певна
закономірність між балом ворсистості і сировинним складом. Зокрема, зменшення
ворсистості за оцінкою експертів виявилося пропорційним збільшенню частки
штучних волокон.
Аналіз результатів інструментального оцінювання ворсистості показує, що
деякі зразки мають приблизно однакові значення індексу ворсистості (наприклад,
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зразки 2, 3, 7, 8). Дане явище обумовлене тим, що ці тканини мають схожі
структурні характеристики. З цієї причини для диференціації зразків з однаковим
значенням індексу ворсистості треба враховувати відсоткову частку ворсу (табл.
5.6).
За результатами гравіметричного оцінювання досліджуваних тканин
найбільші значення індексу ворсистості властиві чистововняним зразкам і зразкам
з невеликим вмістом штучних волокон. Ворсистість і масова частка ворсинок для
цих зразків мають найбільше значення. Зокрема, індекс ворсистості для зразка 1
становить 301 м/дм2. Найменші значення індексу ворсистості характерні для
зразків з більш високою лінійною щільністю ниток (зразки 10, 16 і 19).
Мінімальне значення індексу ворсистості було отримано для зразка 16 і становить
148 м/дм2. Дане явище дозволяє припустити, що при формуванні тканин з ниток з
високою лінійною густиною створюються умови, в яких ворсинки виявляються
стиснутими нитками, що ускладнює відрив волокон від ядра нитки і робить такі
тканини менш схильними до утворення ворсу.
Порівняльний аналіз показників, отриманих у результаті органолептичного і
інструментального оцінювання ворсистості досліджуваних тканин показує, що
ворсистість тканин, яку експерти оцінили вищим і нижчим балами, відповідає
максимальному і мінімальному значенню індексу ворсистості, тобто суб'єктивна
оцінка виявилася близькою до кількісних показників, отриманих методом
зважування. Такий збіг у результатах підтверджує, що визначення екстремумів
значень при складанні органолептичного профілю є не складним завданням для
споживача. Однак для проміжних даних між експертною та інструментальною
оцінками спостерігаються певні розбіжності. Тому проаналізуємо ті зразки, яким
експерти присвоїли значення 5 і 6 балів (тканини 11, 15, 17 і 9, 14 відповідно).
Індекс ворсистості для цих тканин знаходиться в межах від 188 до 247 м /дм2. У
той же час експерти оцінили зразки 11 і 15 однаковим балом 5, для яких індекс
ворсистості істотно відрізняється (188 м/дм2 і 227 м/дм2 відповідно). Ця
розбіжність між результатами обумовлена фізіологічним фактором (низький
сенсорний поріг дослідників), що не дозволяє об'єктивно оцінити дані з
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невеликим розходженням. На рис. 5. 10 представлені результати органолептичних
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Рис. 5.10. Порівняння значення кількості ворсистості, визначених
органолептичним і ваговим методами
Аналіз даних, представлених на рис. 5.10, показує тісну залежність між
бальною оцінкою експертів і значенням індексу ворсистості тканин. Тому був
проведений статистичний аналіз отриманих даних, результати якого представлені
у табл. 5.7.
Таблиця 5.7
Статистичний аналіз отриманих значень оцінки ворсистості
Число спостережень

20

Коефіцієнт кореляції

0,91

Коефіцієнт лінійної детермінації

0,93

Адаптований коефіцієнт детермінації

0,93

Стандартна похибка

0,59

Розрахований коефіцієнт кореляції вказує на узгодженість між суб'єктивною
думкою експертів і значенням індексу ворсистості, отриманого методом
зважування, що графічно представлено на рис. 5.11.
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Рис. 5.11. Зв’язок суб’єктивної та інструментальної оцінок
Згідно з отриманими експериментальними даними для тканин зі значенням
індексу ворсистості у діапазоні 150-350 м/дм2 ця статистична модель може
використовуватись для прогнозування оцінок споживачів з високою надійністю
[181].
Отримані результати кореляції сенсорної оцінки поверхні за ознаками
ворсистості і поверхневим індексом ворсистості підтверджують, що при
проєктуванні сенсорного профілю текстильного полотна суб’єктивні відчуття
споживачів

можуть

бути

виражені

кількісно.

Для

дизайн-проєктування

сенсорного комфорту і туше текстилю поверхневий індекс ворсистості дозволяє
підвищити точність розрахунків параметрів зразка-прототипу, та зменшити
кількість додаткових суб’єктивних тестувань.
Таким чином встановлено, що ворсистість є важливим чинником, який
визначає прояв оптичних властивостей текстильних матеріалів, так як впливає не
тільки на технологічні процеси фарбування текстилю, а й на візуальне сприйняття
поверхні матеріалу і текстильного виробу у цілому.
Висновки до розділу 5
1. Експериментально

встановлено,

що

зі

збільшенням

ворсистості

вовняних тканин їх колірні характеристики (світлота і насиченість) збільшуються
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у прямій залежності. Для нефарбованих і фарбованих зразків динаміка зміни цих
характеристик різна і залежить від вихідного колірного тону тканин. Тому
визначення колірних характеристик фарбованих тканин необхідно проводити
всередині груп, підібраних за колірним тоном. Для начесаних тканин ступінь
світлоти і насиченості проявляються у більшій мірі, так як густий шар
поверхневого ворсу закриває нерівності рельєфу і пори, утворені нитками. Однак
при певному ступені ворсування інтенсивність збільшення світлоти знижується і
у подальшому залишається незмінною.
2. Аналіз кольору зразків тканин за показником Da* говорить про певний
перерозподіл складових кольору у структурі колірного тону, що візуально не
фіксується. Позитивне значення координати Db* показує, що при збільшенні
ворсового шару колір тканин змінюється в бік посилення жовтизни (природного
відтінку вовняних волокон, з яких виготовлені тканини), тобто на поверхні тканин
стає більш помітним натуральний субтон волокон.
3. Встановлено, що невідповідність кольору між вовняними тканинами з
різним ступенем ворсистості стає візуально помітною при значенні загальної
колірної відмінності dE*≥1, що відповідає збільшенню ворсистості на 70% і
більше.
4. Проведено дослідження туше текстильних полотен, яке

здійснено

опосередковано двома методами шляхом визначення показників ворсистості
вовняних тканин. В якості органолептичного методу застосована бальна оцінка
ворсового шару тканин, результати якої мають тісний кореляційний зв'язок з
кількісною характеристикою ворсистості, яка визначена інструментальним
(ваговим) методом.
5. Результати

дослідження

залежності

колірних

і

тактильних

характеристик від ступеню ворсистості тканин доцільно використовувати у
технологіях проєктування тканин з метою прогнозування їх поверхневих
властивостей, а також при дослідженні явища ворсистості текстильних матеріалів.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. У результаті проведення теоретичних та експериментальних досліджень
вирішена

актуальна

проблема

текстильної

промисловості,

пов’язана

з

удосконаленням і розробкою методів оцінки і прогнозування показників
ворсистості текстильних матеріалів, що дозволяє об’єктивно визначати характер
ворсового шару і прогнозувати якість поверхні готових текстильних виробів.
2. Вперше на основі дослідження волокнистої будови тканин обґрунтовані
та запропоновані терміни «поверхня текстильного матеріалу» і «поверхневі
властивості текстильних матеріалів». Складено номенклатуру поверхневих
властивостей текстильних полотен і доведено, що ворсистість є основною
поверхневою властивістю, яка впливає на характер прояву інших поверхневих
ефектів текстилю.
3. Вперше на основі системного підходу при аналізі зовнішнього вигляду і
показників ворсистості пряжі різного сировинного складу, лінійної густини і
способу прядіння розроблено класифікацію текстильних ниток за ознаками
ворсистості, використання якої дозволяє підвищити ефективність процесів
дослідження ворсистості текстильних ниток та формулювати рекомендації щодо
прогнозувати

вибору

сировини

і

структури

волокон

при

виготовленні

текстильних виробів.
4. Теоретично отримано математичну модель, яка визначає залежність
зміни ворсистості тканини від ворсистості пряжі і виду переплетення.
Експериментально доведено адекватність розробленої моделі і показано, що
ворсистість тканин змінюється неоднорідно у залежності від співвідношення
довжини ворсу і перекриттів ниток у рапорті переплетення.
5. Удосконалено оптичні методики оцінки ворсистості текстильних
матеріалів шляхом оптимізації підготовки дослідних зразків. Це дозволяє
проводити коректний аналіз і порівнювати характеристики поверхні пряжі і
тканин засобами однієї комп’ютерної програми, що збільшує об’єктивність і
точність отриманих результатів.
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6. Вперше розроблено методологію визначення поверхневих властивостей
текстильних полотен, для чого запропоновано ваговий метод оцінки ворсової
поверхні тканин і трикотажу з використанням гравіметричного аналізу та
аналітичного розрахунку показників ворсистості.
7. Вперше запропоновано ввести об’єктивний показник ворсистості
текстильних полотен – поверхневий індекс ворсистості, який представляє собою
загальну довжину ворсинок, віднесену до одиниці площі тканини або трикотажу,
що є характеристикою щільності ворсової поверхні. Застосування поверхневого
індексу ворсистості дозволяє проводити об’єктивний порівняльний аналіз
текстильних поверхонь з різним характером і величиною ворсу.
8. Досліджено вплив ступеню ворсистості на зміну колірних характеристик
тканин. Встановлено, що зі збільшенням ворсистості вовняних тканин їх колірні
характеристики збільшуються у прямій залежності. Визначена порівняльна
динаміка зміни колірних характеристик для нефарбованих і фарбованих тканин,
для сурових і начесаних тканин і з’ясовано, що на їх прояв впливає вихідний
колірний тон пряжі і особливості рельєфу тканої поверхні. Визначено вплив
колірної відмінності на перцепцію людини при оцінці поверхневих властивостей
текстилю з різною ворсистістю.
9. Проведено дослідження туше текстильних полотен органолептичним і
розробленим ваговим методом шляхом визначення показників ворсистості
вовняних тканин. Визначено, що результати оцінки ворсового шару тканин, які
отримані органолептичним методом, мають тісний кореляційний зв'язок з
кількісною характеристикою ворсистості, яка визначена інструментальним
(ваговим) методом.
10. Використання

удосконалених

оптичних

методик

і

розробленого

вагового методу об’єктивної оцінки ворсистості текстильних полотен у
текстильному виробництві, експертній діяльності і сфері споживання текстилю
дозволяє

підвищити

ефективність

проведення

технологічних

процесів,

прогнозувати якість готової текстильної продукції та забезпечити її відповідність
вимогам споживачів.
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