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1. Асноўныя звесткі па тэме «Тэкстыльныя матэрыялы»

2. Класіфікацыя нітак



 Да тэкстыльным матэрыялаў ставяцца: тканіны, трыкатаж, 
нятканыя палотны, ніткі, пража, плеценыя вырабы (тасьма, 
шнур), гардзіна-цюлевыя вырабы, карункі, дываны, канаты, 
вяроўкі і іншыя матэрыялы і вырабы. Усе яны вырабляюцца 
з валокнаў і нітак, якія могуць быць арганічнага і 
неарганічнага паходжання

 Тканіна - тэкстыльнае палатно, вырабленае на ткацкім 
станку перапляценнем ўзаемна перпендыкулярных сістэм 
нітак

 Сістэму нітак, якія ідуць уздоўж тканіны, называюць 
асновай, а сістэму нітак, размешчаных папярок тканіны -
утком. Адпаведныя ніткі называюць асноўнымі І ўточнымі

 Працэс вытворчасці тканін называецца ткацтвам, якое 
заключаецца ў выпрацоўцы тэкстыльных палотнаў шляхам 
перапляцення двух узаемна перпендыкулярных сістэм 
нітак



 Трыкатаж (Фр.tricotage) вязаны тэкстыль- матэрыял ці
гатовы выраб з трыкатажнага палатна, а таксама
цельновязаны выраб, структура якога ўяўляе злучаныя
паміж сабой петлі. Разнавіднасці трыкатажу:

- трыкатажнае палатно,

- розныя вырабы: швэдры, шапкі, рукавіцы, шкарпэткі ...

 Нятканыя тэкстыльныя матэрыялы вырабляюць шляхам 
кладкі і змацавання валокнаў, абыходзячы стадыю
прадзення нітак. Са старажытных часоў вядомыя два віды
нятканых матэрыялаў: вацін і лямец

 Дывановыя матэрыялы вырабляюць па тэхналогіі ткацтва, 
вязання і шляхам фарміравання нятканага палатна з 
наступным яго замацаваннем



 Лентаткацкія вырабы ўяўляюць сабой вузкія палоскі тканіны 
з заробленымі бакамі ў выглядзе невялікіх беражкоў

 Плеценыя вырабы адрозніваюцца тым, што ніткі ў іх ідуць 
пад вуглом 45 градусаў, перакрываючы па чарзе адна 
адну, або праз дзве, тры. Да іх ставяцца тасьма і шнуры

 Тасьма - гэта вузкія палоскі з дыяганальным размяшчэннем 
нітак. Тасьма расцягваецца па шырыні, ёю лёгка 
апрацоўваць куты і закругленні; бывае плеценая і вязаная

 Шнуры выпускаюцца плоскай формы (шырынёй 2-2,5 мм), 
у выглядзе трубак, полыя і з асяродкам. Ніткі ў шнурах 
размяшчаюцца спіралепадобна. Па спосабе вытворчасці 
шнуры падраздзяляюцца на плеценыя і вітыя



Ніткі класіфікуюць па наступных прыкметах:

 па прызначэнні: швейныя, вышывальная (мулінэ), вязальныя, 
цыравальныя

 па выглядзе сыравіны: баваўняныя, ільняныя, шарсцяныя, 
шаўковыя, штучныя, сінтэтычныя і змешаныя

 па спосабе прадзення: грэбенныя, кардныя і апаратныя

 па колькасці складання: швейныя баваўняныя - у 3, 6, 9, 12 
складанняў

натуральныя шаўковыя - у 12 і 16 складанняў

штучныя і сінтэтычныя - у 9, 12, 15 і 18 складанняў

вышывальная, вязальныя і цыравальныя - у 2 і 4 складання

 па аздабленні: суровыя, адбеленыя, фарбаваныя, матавыя, 
мэрсэрызаваныя

 па таўшчыні, якая пазначаецца нумарамі (10, 20, 30, 40 і т. д.), і 
тэксамі. Пры гэтым чым танчэй нітка, тым вышэй нумар і менш
тэксаў
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