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Вступ

Килими і килимові вироби з давніх давен цінилися і цінятьA
ся в наші часи як предмети прикраси та інтер’єру житла, але їхні
функції набагато ширші.

Так, відомо що вовняний килим здатний знижувати забрудA
неність повітря в приміщенні, вовна також поглинає велику
кількість вологи. Створюють килими і акустичний комфорт, а
саме поглинають шум. Вони мають хороші теплоAізоляційні
властивості, зберігають тепло в приміщенні.

Типове для Сходу поклоніння перед килимом сприйняли і
європейці. Справжні східні килими й келихи були такими доA
рогими, що цілком заслуговували особливого до себе ставленA
ня, причому традиція «поважати» килим зберігається донині.

Дійсно, килим – одна із речей, які усе ще купуються «на все
життя». «Ви можете поміняти меблі, посуд, навіть будинок, але
ваш улюблений килим залишиться з вами назавжди», вважає
американський дизайнер Лінда Брукстаут. Килими мають масу
дивних властивостей: вони здатні радикально змінити інтер’єр,
створити затишок у порожньому й необжитому будинку, додаA
ти індивідуальності офісу, можуть багато чого розповісти про
свого власника.

Із усього різноманіття існуючих у дизайнерській практиці
варіантів узгодження килиму й інтер’єру Брукстаут виділяє три
базових: аналоговий, контрастний та історичний. Все залежить
від того, яке завдання ви ставите перед килимом: чекаєте, що
він відіграє роль зухвалої колірної плями або ж зільється із заA
гальним тлом, не порушуючи колірну рівновагу обстановки. А
може ви мрієте про ткану картину, наприклад, вовняного ПікасA
со чи Матисе?

У наші часи попит на вітчизняні килими і килимові вироA
би все ще значно перевищує пропозицію. Для задоволення
потреб населення впроваджуються нові технології виробництA
ва тканин і нетканих виробів, трикотажних і голкопробивних
на латексній і клейовій основі та ін. Широко випроваджуються



І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

4

у виробництво хімічні волокна (капрон, літинол, лавсан, полA
іпропілен) у вигляді комплексних, текстурованих, профільоваA
них, фібрильованих та інших структур ниток. ВпроваджуютьA
ся нові технології виробництва і обробки килимових виробів.

На сучасному ринку найбільшим попитом користуються
двополотні жаккардові, пруткові і аксмінстерські ткані килимові
вироби, неткані тафтінгові і трикотажні жаккардові покриття з
класичним оздобленням.

Провідними експортерами килимової продукції, є Іран та
Індія. Далі випливають у порядку значимості – Непал, Китай,
Пакистан, Туреччина, Марокко й Афганістан. У балканських
країнах – Греції, Македонії, Югославії, Боснії й Герцеговині,
Хорватії й Словенії – випускаються тільки ткані килими.

Після розпаду Радянського Союзу колишні його кавказькі
й середньоазіатські республіки стали суверенними державами,
які мають розглядатися сьогодні як самостійні країниAвиробA
ники. Експерти висловлюють припущення, що в доступному
для огляду майбутньому республіки Узбекистан, Киргизстан
і Таджикистан повернуться до своїх старих традицій плетінA
ня килимів.

Походження східних килимів, насамперед старих і антиA
кварних виробів, часто класифікується не по країнахAвиробниA
ках, а по районах виготовлення. Більшість з них виходять за
межі сучасних державних кордонів і поширюються на староA
давні осередку культури.

Найбільш відомими країнамиAвиробниками східних килимів
є Анатолія (малоазіатська Туреччина), Балкани (Болгарія, АлA
банія, Румунія, Греція, країни, що утворилися після розпаду
Югославії), Кавказ (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Чечня, ДаA
гестан), Східний Туркестан (Казахстан, Киргизія, Канзу, частA
ково Синк’ян), Західний Туркестан (Туркменія, частково УзA
бекистан, Таджикистан, Афганістан і Росія), Кашмір
(республіка в складі Індії), Китай. Тібетськими килимами моA
жуть бути вироби з Тибету, Непалу або Індії, а берберськими
– з Марокко, Тунісу або Алжиру. Іранські плетені килими траA
диційно називають персидськими. Сюди додаються ще балA
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Вступ

канський і кавказький райони виготовлення, а також такі країA
ниAвиробники, як Туніс, Туркменія, Монголія й Бутан. Хоча
сьогодні із цих районів і країн у Європу імпортується лише
незначна кількість килимів, але доцільність їх представлення
виправдовується історичним інтересом.

Інтернаціоналізація ринку килимових виробів вимагає суA
часного трактування багатьох питань, що стосуються сфери
виробництва, асортименту, якості та реалізації даних виробів у
ринкових умовах. Нами враховані специфіка розвитку асортиA
менту й особливості ринку, що їх формують, методи оцінки
якості та їх збереження. Викладений матеріал дасть змогу фахA
івцям ще в процесі навчання набути необхідних знань.
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Килимарство – стародавній художній промисел. Історія
його – це багатий матеріал для вивчення культури народів
та їх традицій.

Ручне килимарство – давній народний промисел, який
існує з тих часів, коли люди навчилися виробляти пряжу і
тканини з волокнистих матеріалів. Вважається, що батьківщиA
ною килимарства є Персія. У південній Туркменії килимарство
виникло близько 4000 років тому. Виготовлення ворсових
килимів було розвинуто у Середній Азії, Китаї, Ірані, МесоA
потамії (північна частина Сірії) в II–III столітті до нашої ери.
Перші килими були вишиті на лляному полотні з різними
тематичними сюжетами. Різновидністю вишитих килимів
були килими з аплікаціями.

Історія зародження килимарства нараховує десятки
століть. Великими килимовими центрами були райони СеA
редньої Азії, Пакистану, Ірану, Кавказу, Малої Азії (ТуречA
чини). У ХIV столітті в Європі були здійснені перші спроби
створення килимів шляхом копіювання технологій і маA
люнків зі Сходу. Пізніше, у ХVII столітті, під впливом стилів,
що панували тоді, і місцевих фольклорних традицій з’явилиA
ся свої оригінальні дизайни орнаментів, відмінні від традицA
ійних східних. У стародавні часи килими широко викорисA
товувались у побуті, а також під час військових походів.

Коли точно з’явилися перші килими, не беруться сказаA
ти ні історики, ні археологи. Однак достеменно відомо, що
це був Схід. Очевидно, тодішні східні кочівники придумали
ткати щільні теплі полотна, щоб мати можливість швидко обA
лаштувати житло. Дійсно, в умовах кочового життя килими
просто незамінні: вони захищають від вітру й піску, дозвоA
ляють розділити приміщення нарешті просто прикрасити

1  Історія килимарства
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1. Історія килимарства

тимчасове пристановище. Трансформація практичного поA
лотна у твір мистецтва почалася, швидше за все, пізніше,
коли кочівники стали вести осілий спосіб життя. І однією з
перших цивілізацій, що підняла килимарство на найвищий
художній рівень, стала Персія.

Стародавній килим, що дійшов до нас, був витканий більше
2000 років тому. Знайшов його російський археолог С. РуденA
ко у 1949 році під час розкопок царського могильного кургану
в Пазирикських горах Сибіру (за місцем розкопок одержав
назву «пазирикський»). Він являє собою вовняне ворсове поA
лотно, виткане із зображеннями оленів, коней, грифонів. Килим
виконаний технікою вузлового плетення, що, до речі, застосоA
вується й сьогодні: на кожний квадратний дюйм (25 кв.см) його
поверхні приходиться більше двох сотень вузликів.

Своєю винятковою збереженістю килим зобов’язаний
історії. Згідно з давньою традицією пишно обставляти цінносA
тями царську усипальницю, він був похований разом зі своїм
колишнім власником. Через якийсь час могилу поAварварськи
пограбували: винесли майже все, крім килима. Ідучи, грабіжниA
ки не закопали могилу. Вода й повітря, що проникали в замкA
нутий простір, створили умови, за яких килим заморозився.
Сьогодні він прикрашає колекцію Ермітажу.

Виникнення машинного виробництва килимів відноситься
до XVIII століття. Перші килимові фабрики були засновані в
Англії у 1751 році у м. Кіддермінстері і в 1755 році в м. АксміA
нстері. У 1806 році французький ткач з Ліону Жозеф Жаккард
винайшов машину, на якій можна було ткати різні візерункові
тканини і килими. Середній термін служби машинних килимів
10–20 років,а ручного виробництва 60–100 і більше років.
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Споживчі властивості килимів і килимових виробів формуA
ються в процесі проектування та виробництва.

Основними факторами, що визначають споживчі властиA
вості килимових виробів є:

� волокнистий склад і структура ниток;
� фарбування;
� вид кінцевої обробки.

Волокнистий склад

У процесі проектування велике значення має правильний
вибір матеріалів для виробу (волокон, ниток, пряжі).

Так, для одержання виробів високої якості необхідно, в перA
шу чергу, ретельно підібрати волокна для ворсової поверхні:
волокна повинні відповідати самим високим вимогам. В залежA
ності від призначення виробу (настінне, підлогове та ін.) в
склад суміші входять поряд з натуральними хімічні волокна
різних властивостей (високої міцності на розрив, значної
стійкості до очищення, світлостійкості).

Оптимальний вибір природних і хімічних волокнистих маA
теріалів обумовлюють художньоAестетичні переваги, надійність
і ергономічні властивості (санітарноAгігієнічні, маса, стійкість до
забруднення, здатність і легкість очищення ворсової поверхні,
термоA і вогнестійкість, теплоізоляційні й акустичні властивості,
а також економічність асортименту).

Упродовж століть у виробництві килимових виробів викоA
ристовують природні волокнисті матеріали: високоякісну вовA
няну, бавовняну, лляну пряжу, шовкові нитки або пряжу.

Пряжу отримують у процесі прядіння з коротких природA
них або з так званих штабельованих хімічних волокон. ПрядіA

2
Фактори, що формують основні
споживні властивості та якість
килимів і килимових виробів
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2. Фактори, що формують основні споживчі властивості і якість килимів...

нням називають сукупність технологічних процесів, за допомоA
гою яких з коротких волокон – бавовни, льону, вовни, хімічних
штабельованих та інших волокон отримують пряжу. З’єднання
волокон у процесі прядіння відбувається внаслідок їх скручуA
вання і наявності сил зчеплення, які при цьому виникають.
Декілька скручених разом ниток утворюють кручену пряжу.
Крутіння пряжі характеризується правостороннім або лівостоA
роннім напрямом: правостороннє скручування пряжі відповіA
дає спіралі, що піднімається (аналогічній букві Z). Тому в цьоA
му випадку говорять про «zAкрутку». Якщо крутка пряжі
здійснюється в лівосторонньому напрямку, спіраль розвертаєтьA
ся вниз; тут говорять про «sAкрутку». У результаті прядіння
отримують пряжу – довгі нитки, що складаються з коротких
волокон, мають необхідну міцність та рівномірність.

З коротких волокон подібний до пряжі продукт можна отA
римати методом склеювання спеціально підготовлених для цьоA
го волокон.

У сучасних текстильних виробництвах переважає прядінA
ня, яке для всіх волокнистих матеріалів однакове і складається
з трьох основних етапів: підготовка волокон до прядіння – суA
купність процесів, у результаті яких отримують стрічку – наA
півпродукт приблизно круглого перерізу; попереднє прядіння,
або отримання рівниці зі стрічки; власне прядіння – отриманA
ня пряжі з рівниці.

Пряжа, яка використовується для одержання тканої основи
й ворсу килимів, виготовляється з різних матеріалів. У
більшості випадків це натуральні волокна: овеча вовна, бавовA
на й натуральний шовк. При цьому у ворс вплітаються також
мерсеризована бавовняна пряжа і штучні нитки (віскозні,
мідноAаміачні (cupro) і ацетатні). Недавно для виготовлення
ниток основи стали застосовувати акрил – у складі тонких
килимів «биджар» або «тебріз».

Дуже рідко зустрічаються в складі килимів мохерова вовна,
верблюжа або козяча вовна, або волосся яка. Верблюжа вовна
характеризується низькою зносостійкістю й тому використоA
вується рідко, головним чином тоді, коли необхідно одержати
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певні колірні відтінки. Цінний мохер (вовна ангорської кози)
додається для одержання ще більш бархатистої нитки. Козяча
вовна є недостатньо еластичною для ворсу, але її використовуA
ють для зміцнення ниток основи й обметування бічних країв.
Вовна, яка також досить жорстка, зустрічається винятково в
старих і антикварних килимах, виготовлених у Тибеті.

Найбільш цінним волокнистим матеріалом для одержання
ворсової пряжі є вовна різних порід овець.

Овеча вовна є одним із перших матеріалів, які людина наA
вчилася використовувати. На це вказує навіть історична назва
Вавилон: відповідно до одному з варіантів інтерпретації, це
слово має означати буквально «країна вовни».

Овеча вовна, що складається з білкового з’єднання кератиA
ну, являє собою найпоширеніший і найважливіший прядильA
ний матеріал для виготовлення килимів та килимових виробів.
Вона використається як для створення ворсу, так і в якості
матеріалу ниток основи й утоку тканої основи килима.

У східному килимарстві існує поділ між високогірною й
низинною вовною. Під цим розуміється не прийнята в текA
стильній термінології диференціація, що розрізняє вітчизняні
сорти вовни країнAвиробників килимів, у яких вівці пасуться
переважно в горах, та імпортовані сорти вовни, що добуваютьA
ся для виробництва килимів в основному у Новій Зеландії. Ця
класифікація відповідає прийнятим в текстильній термінології
відмінним ознакам між вівцями зі змішаною вовною й вівцяA
ми із чистою вовною, або тонкорунними вівцями. У випадку
східних порід овець мова йде про змішану вовну; від новозеA
ландських овець із чистою вовною й тонкорунних овець одерA
жують більше м’яку, «байкову» мериносову вовну. Найбільш
відома є так звана куркA або коркAвовна, яка використовується
для плетення з особливо тонкою ниткою. Слово «курк» з перA
сидської переводиться як «пух».

Саме якість вовни визначає споживні властивості й зноA
состійкість виробу. Килими низької якості принципово вигоA
товляють з низькосортної вовни, а високоякісні – тільки з вовA
ни найвищої якості.
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На якість вовни впливають багато факторів. В одній і тій
же місцевості серед овець однієї породи відбувається зміна
якості вовни від року до року, від стрижки до стрижки. Не
беручи до уваги питання селекції й розведення, слід зазначиA
ти, що вирішальний вплив на якість вовни роблять, у першу
чергу, пов’язані із кліматом і часом року погодні умови, до
яких додаються умови випасу й водопою, зі станом здоров’я
тварин, а також їхній вік і стать. Весняна стрижка дає вовну
більш високої якості й у більших кількостях (рунна вовна). Не
використовується для виготовлення килимів заводська вовна
(персидською «дабаги») низької якості, яку отримують шляA
хом обробки шкіри у вапняному розчині.

Вовняний покрив, що отримується при стрижці вівці, хаA
рактеризується сильною звитістю і поділяється за класами
якості. Відокремлюється вовна лопаткової частини від вовни
живота, сортується вовна, що зрізується з боків, спини, стегон/
шиї, голови/стегон, грудей, ніг/хвоста, а також підшерстя (пуA
хова вовна). З цього покриву виходить до десяти різних за
якістю різновидів вовни.

Класифікують вовну за її довжиною. Розрізняють коротA
коволокнисту й довговолокнисту вовну: чим довша вовна,
тим вища її якість. Оцінюється також еластичність вовни, її
звитість та звалюваність.

Немита вовна піддається промиванню, для видалення наA
вколо волокна вовняного жиру – ланоліну. Пізніше її висушуA
ють й розчісують. Останній процес називається кардочесанням,
який приводить до рівномірного й паралельного вирівнюванA
ня окремих волокон. Лише після цього з’являється можливість
прясти вовну й фарбувати її. Прядена вручну ворсова пряжа
додає килимам цінності, але й промислова вовняна пряжа, яка
виготовляється сьогодні спеціально для плетення килимів,
відрізняється гарною якістю.

Так, високоякісну грубу килимову вовну дають вівці туA
шинської породи. Напівгрубу вовну одержують від помісних
порід овець.
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Для килимових виробів з чистововняним ворсовим розрізA
ним покривом використовують в основному грубу і напівгруA
бу, однорідну і неоднорідну вовну, яка являє собою суміш пуA
хових, перехідних і остьових волокон. Килимова груба вовна
має значні переваги перед напівгрубою, так як тонкі пухові
волокна, які є в напівгрубій вовні, особливо в підлогових вироA
бах, швидко збиваються, що порушує вертикальне положення
ворсу, змінює орнамент і погіршує колорит, а це все значно
знижує споживчі властивості килимових виробів.

Для виробництва килимових виробів з нерозрізним (пеA
тельним) ворсом може використовуватись більш різноманітна
і дешева сировина, яка включає неоднорідну вовну із вмістом
великої кількості тонкопухових волокон.

Звичайно використовують грубу вовну, товщина якої 40,1–
67 мк і напівгрубу – 34,1–40 мк.

Кращою вважається люстрова вовна. Виготовлені з такої
вовни килими мають шовковисту поверхню із сріблястим
відливом. Найбільш широко використовується вовна весняної
стрижки овець.

У меншій кількості використовується для виробництва киA
лимових виробів вовна кіз, корів та інших тварин, незначне
використання знаходить заводська вовна з шкіряних та кожуA
шаних заводів.

Властивість вовни звалюватись під багатократним впливом
стискання використовується в килимарстві для виробництва
візерункових килимів.

У килимовому виробництві в якості килимової ворсової
пряжі використовують сукану або кручену в два кінці низькоA
го номера одиноку пряжу, в основному для апаратного прядінA
ня, так як у цьому випадку волокна розташовуються під різниA
ми кутами і пряжа виглядає більш об’ємною. При виготовленні
ліжників для утоку використовуються легкі, нерівномірно скруA
чені пучки вовни діаметром до 1 см, що сприяє розпушуванню
нитки, утворенню двостороннього ворсу на поверхні тканини.
Щоб ліжник мав довгий ворс, менше скочувався, вовну беруть
кращої якості, з довгими твердими волокнами. Для основи
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відбираються міцні, дещо тонші вовняні нитки або конопляні,
лляні чи бавовняні.

Шовкові нитки в сучасному килимарстві використовують
в досить обмеженій кількості, а саме: в окремих деталях при
виробництві деяких видів ручних килимів.

Шовк здавна вважається одним із найшанованіших природA
них продуктів. Килими з шовку відрізняються особливою елеA
гантністю й підкресленою добірністю, характеризуються спеA
цифічним шовковим глянцем і неперевершеним блиском.
Оскільки шовк відрізняється високою гігроскопічністю, шовкові
килими не слід піддавати тривалому впливу вологи.

Археологічні дослідження, проведені в Китаї довели, що
шовківництвом займалися ще в четвертому тисячолітті до
нашої ери. Китай протягом сторіч зберігав монополію на шовк
доти, доки, за легендою, в 420 році нашої ери так звана «шовA
кова принцеса» крадькома не вивезла цю таємницю в Хотан.

Натуральний шовк формує гусениця тутового шовкопряда
(Bombix mori) за допомогою шовковиділювальна залози, ствоA
рюючи навколо себе оболонку, яку називають коконом. У коA
коні відбувається перетворення гусениці на лялечку, а потім –
на метелика. Так званий дикий шовк (туссорAшовк) виробA
ляється дубовим шовкопрядом (Sericaria mori), який харчуєтьA
ся листям дуба, але для виготовлення килимів його не застосоA
вують. У центрах шовківництва – Японії, Кореї, Таїланді, Китаї
(Хангчу), Індії, Ірані (Гилан) і Туреччині (Бурса) – вирощують
гусениць шовкопряду. Зовсім непоказна біла гусениця виросA
тає до 10 сантиметрів, харчуючись винятково свіжим листям
своєї рослиниAхазяїна – білої шовковиці (Morus alba). Для одерA
жання трьох кілограмів шовкової нитки гусениці необхідно
з’їсти листя приблизно з тридцяти рослинAшовковиць. Шовкова
нитка, яку виробляє гусениця спеціальною залозою при обвиA
ванні кокону, може досягати довжини 4000 метрів. Вона склаA
дається на 75% з білкового з’єднання фіброїну, власне шовкоA
вистої речовини, і на 25% із серицину, що являє собою
«шовковий клей», який склеює кокон. Для одержання пряжі
необхідно видалити цей «шовковий клей».
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Ще до завершення метаморфози лялечку умертвляють
різними способами заморювання, оскільки в іншому випадку
метелик, вилупляючись із кокону, пошкодить нитку. Кокони
розмотують на кокономотальних автоматах. Для одержання
сирої пряжі, яку називають ще шовкомAсирцем, з’єднують 8–
12 одиночних ниток. В якості першокласного шовку вдається
використати лише від третини до половини кокону. Залишок,
пухка зовнішня оболонка лялечки, що називають шовковим
очосом, надходить на ринок у вигляді шовкуAбурі й пряжі із
шовкових відходів.

Вражає еластичність і міцність на розрив ніжного й раA
зом з тим винятково міцного шовкового волокна. ПідрахоA
вано, що під впливом власної ваги воно рветься при довжині
50 кілометрів. Використання міцної, що витримує високе наA
вантаження шовкової пряжі, дозволяє одержати незрівнянA
но високу щільність плетення. Неперевершений «рекорд»
поставлений у Китаї, де була сплетена надтонка структура із
приблизно 10,8 млн. вузликів/м2. Це відповідає приблизно
3,3 вузликам на міліметр по ширині й висоті. Це досягнення
занесено в книгу рекордів Гіннесса (авторство належить
фірмі Тюркас, Карлсруе).

Бавовняна пряжа використовується для утворення грунту
килимових виробів, а також для одержання ворсової стрічки в
стрічкових килимах з двостороннім ворсом.

Бавовна – це природне волокно, відоме з давніх часів. Його
історичною батьківщиною є Індія або Китай. Добувається з баA
вовнику (Gossypium) – чагарникової рослини сімейства мальвоA
вих, квіткові бруньки якого (розміром з волоський горіх) утвоA
рюють відоме біле волокно. При дозріванні відбувається
розкриття насіннєвих коробочок з бавовняними пучками.
Найбільш довгі з них проходять після збору врожаю попередню
обробку, а згодом прядуться. Більш короткі надходять у якості
так званого «лінтера» на підприємства хімічної промисловості.

Бавовна використовується не для одержання ворсу, а як
матеріал тканої основи (ниток основи й утокових ниток). БаA
вовна, що відрізняється стійкістю форми й високою міцністю
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на розтягування, добре зарекомендувала себе як основа для
тримання килимових вузликів, інколи вплітається у килимовий
ворс (у вигляді мерсеризованої бавовни). У старих і антикварA
них килимах, наприклад туркменських, вона використовуєтьA
ся іноді для оформлення білим контуром невеликих деталей
візерунка. Торгівля бавовною здійснюється відповідно до визA
наних класів якості, при цьому вона класифікується за чистоA
тою, кольором, ступенем зрілості й довжиною волокна. ДовжиA
на коливається в межах 1/2 (1,27 см) – 2 дюйма (5,08 см).
Довговолокнисті сорти є найціннішими.

Бавовна гігроскопічна, тому слід підтримувати певний
рівень вологості повітря, інакше можливе ушкодження (гнитA
тя) тканої основи. Якщо обробити бавовняну пряжу під напруA
гою в розчині їдкого натрію за методом, розробленим в першій
половині XIX століття англійським хіміком Джоном Мерсером,
вийде мерсеризована бавовна – матеріал, що відрізняється
шовковистим глянцем. Хімічна обробка покращує одночасно
його здатність до фарбування і приблизно на 25% до розтягуA
вання. Мерсеризована бавовна використовується для плетенA
ня килимів у Туреччині (Кайзерія), в індійській частині КашмA
іру й рідко в Пакистані. Вона надає виробу вигляду шовкового
килима. У торгівлі такі «шовкові імітації» називаються «оманA
ними» («Blender»).

Лляну пряжу використовують головним чином для вигоA
товлення килимових виробів машинного, рідше ручного споA
собу виробництва (гладких). Вона буває чисто лляною (100%
лляних волокон або може містити до 8% хімічних волокон)
і напівлляною (лляних волокон не менше 30%). За способаA
ми отримання таку пряжу поділяють на лляну (з льону чеA
саного) і пачосову (з пачосів) відповідно мокрого або сухоA
го прядіння. За обробкою вона буває суровою, вареною,
вибіленою і фарбованою.

Вовна, безумовно, краща від інших волокон завдяки приA
таманній їй якості «живого» волокна, яке не старіє, не втраA
чає свого первісного зовнішнього вигляду в процесі довготA
ривалої експлуатації. До цього часу людство не винайшло
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хімічних волокон, які б володіли таким комплексом позитивA
них ергономічних, естетичних властивостей і надійності, як
килимова вовна. Однак задовільнити потребу в килимових
виробах на сучасному етапі неможливо без використання
нових волокнистих матеріалів. Так, застосування хімічних
волокон і ниток допомагає створювати килими з визначениA
ми споживчими властивостями (підвищеною зносостійкістю,
звукопоглинанням, негорючістю), дозволяє значно ідентифA
ікувати процес виробництва, повністю вилучити з виробниA
чого циклу процес прядіння та на 48% знизити труA
домісткість, і головне, зекономити кошти на виробництво
кожного квадратного метра килимового полотна.

Є ще одна перевага: на відміну від натуральних волокон,
хімічні волокна можуть мати запрограмовані нами властивості.
Необхідно також відзначати, що використання хімічних волоA
кон в килимарстві має важливе значення з точки зору економії
натуральної сировини, адже її доля в собівартості килимового
виробу досягає 80–90%. Нові технології дають можливість зеA
кономити тисячі тон дорогої натуральної вовни і при цьому
підвищити зносостійкість килимових виробів у 3–4 рази.

Передбачається, що завдяки застосування нових високошA
видкісних технологій (ворсопрошивання, основов’язання, голA
копробивання, флокування) середня питома вага споживання
хімічних ниток (волокон) в балансі сировини килимової промисA
ловості складе: синтетичні – 60%, гідратцелюлозні (модифіковані
віскозні і мідноаміачні) – 30%, килимової вовни – 10%.

Для виробництва килимових виробів широко використовують
поліамідні, поліефірні, поліакрилонітрильні, поліолефінові
(поліпропіленові) волокна. Їх властивості і переваги над штучниA
ми відомі. Синтетичні волокна частіше можна зустріти в тафтинA
гових килимах, особливо серед так званих трендAтоварів. Деякі
імпортери пропонують килими із поліакрилового волокна.

Килимові вироби, виготовлені із синтетичних волокон, маA
ють ряд переваг: легко чистяться, стійкі до забруднення, дії
мікроорганізмів та різних комах, мало знижують пружні власA
тивості при підвищеній вологості.
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Особливе значення для килимових виробів має стійкість до
багаторазового згинання. Під дією навантаження ворсова поверA
хня розщеплюється, окремі волокна надломлюються і руйнуA
ються в основі килимової поверхні. Так, встановлено: якщо
стійкість до згинання вовни прийняти за 100%, то стійкість
поліамідного волокна буде більшою 700%, поліолефінового
(поліпропілен) – 480, нітронового – 10–25, віскозного – 5–
11, мідноаміачного – 0,9–2%.

Використання в килимовому виробництві текстурованих
ниток профільованого поперечного розрізу забезпечує еконоA
мію сировини приблизно на 20% без зниження застиглості
ворсової поверхні, а також покращує пружність ворсу і естеA
тичні властивості килимових виробів.

Зі штучних волокон в килимарстві застосовують віскозні і
мідноаміачні (модифіковані). Штучним целюлозним волокнам,
як правило, надають стійку звитість. Це забезпечує добру засA
тилистість, підвищену щільність ворсу і значно підвищують
зносостійкість ворсової поверхні. Оскільки, ворсова поверхня
підлогових килимових виробів зі звичайного віскозного волокA
на швидко збивається в компактну масу, втрачає пухнастість,
швидко забруднюється, у килимарстві значного поширення
набули модифіковані віскозні волокна килимового типу
(мтілон В) в чистому вигляді або з мідноаміачним волокном.

Волокно мтілон за зовнішнім виглядом нагадує вовну (м’яA
ке, ворсисте, міцне). Має підвищену світлоA і термостійкість; а
саме: не вигорає і не реагує на зміну температур, не боїться
плісняви і молі.

У повсякденній мові поняття «штучний шовк» широко
поширений, однак його не можна застосовувати для позначенA
ня типу волокна. Матеріал має називатися штучними ацетатA
ними і віскозними (Reyon) нитками.

Натуральний шовк можна відрізнити від штучного шляхом
проведення дуже простого тесту – проби на згорання. Тліючий
натуральний шовк є білком і пахне рогом. Віскозне волокно,
будучи целюлозним продуктом, поширює різкий запах тліючоA
го паперу, ацетатне волокно – запах оцту.
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Килими зі штучних волокон і ниток швидко звалюються, а
тому й легко забруднюються, втрачаючи свій привабливий
зовнішній вигляд. Виробництво килимів зі штучного шовку має
місце в Кашмірі (Індія) і Кайзерії (Туреччина). Ці вироби збуA
ваються, головним чином, на туристичних базарах.

Широко використовуються в килимарстві текстуровані нитA
ки. Доведено, що основним шляхом підвищення ефективності
переробки текстурованих ниток в килимарстві є: заміна ними
напіввовняної і мідноаміачної пряжі, покращення організації
праці, економія натуральної сировини.

Текстуровані нитки використовуються в якості ворсової
пряжі. Завдяки підвищеній об’ємності, вони надають килимоA
вим виробам легкості, пухнастості, теплозахисних та звукоізоA
ляційних властивостей, гарного зовнішнього вигляду.

Досліджено, що поліпропіленові плівкові нитки являються
перспективною сировиною для килимів завдяки високій
стійкості до стирання, незначним водопоглинанням, високою
термоізоляційною здатністю, незначною електризацією,
більшою стійкістю до забруднень порівняно з іншими видами
синтетичних ниток.

Поліпропіленові нитки є двох видів: фібрильовані (мають
сітчасту структуру) і плескаті (з монолітною структурою).
Фібрильовані слабші порівняно з плескатими, але більш техноA
логічні. Плескаті використовують для настильних основ, бо
вони більш жорсткіші, ніж фібрильовані.

Використання фарбованих текстурованих і фібрильованих ниA
ток в якості ворсових, а плівкових в якості основи і уток, дозволяє
в 9–12 разів скоротити технологічний процес виробництва.

У килимарстві застосовується вишивка візерунків на
вільній фоновій поверхні: окремі утокові нитки прокладаються
з використанням спеціальної анодованої пряжі, переважно
індійського виробництва. Ці блискучі нитки переливаються
сріблом і золотом, але виготовляються вони не на основі блаA
городних металів. Винятком є антикварні килими. В одиничA
них екземплярах відомі вироби із срібними та золотими дроA
тинками, вплетеними в структуру килима.
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Фарбування

Від вибору барвників, способу і режиму фарбування залеA
жить довговічність і світлостійкість малюнків килимів. БарвниA
ки повинні бути стійкі до дії світла, дистильованої і морської
води, сухого і мокрого тертя та хімчистки. При виборі барвників
необхідно враховувати зміни їх кольору в результаті корозії,
процесів обробки і сухої хімчистки.

До 1880 року вовну в ручному килимарстві фарбували
тільки рослинними барвниками. Для жовтого кольору вживаA
ли дерево і кору фарбарського дуба, резеду, яка дає найстійкіші
і найкращі жовті тони, молоде листя і бруньки берези, кору
дикої яблуні, соняшник, ромця, щавель. ЯсноAжовту фарбу роA
били з лушпиння цибулі, а дуже яскраву – з ягід крушини в
галуновій і циновій протраві, темноAжовту – з гречаної луски
або ягід крушини. Використання крушини дозволяє одержати
чотири різні фарби: червону, зелену, жовту та брунатну, її
дозрілі ягоди надають вовні зеленого тону, перезрілі – ясноA
червоного, а її кора – темноAжовтого. Синю вовну одержують з
індигоносної рослини – прутика, а чорну – з бобових стручків,
відвару грецького горіха або кори вільхи, трав’янистоAзелену –
з польового хвоща.

З барвників тваринного походження найбільш відомий коA
шеніль (кермес), який отримав свою назву від комахи, паразиA
туючої на рослинах сімейства кактусових. Фарбуюча речовина
кошеніли – кармін (від 10 до 15%), яка закріплюється на волокні
за допомогою протрав (з квасків і винного каменя) і застосоA
вується для фарбування чисто вовняної килимової пряжі в
яскраві червоні тони (по олов’яній протраві) і малинові тони
(по алюмінієвій протраві). Вовна, пофарбована кошеніллю, має
високу світлостійкість і стійка до витирання.

Барвники рослинного і тваринного походження в більшості
являються протравленими. Фарбуюча речовина утворює з проA
травами лаки, які міцно утримуються на волокні. В якості проA
трав використовують солі алюмінію (алюмінієвоAкалієві квасі),
заліза (сірчаноAкисле залізо), барію (хлористий барій), хрому
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(двохромистий натрій, калій) та ін. Для посилення відтінку заA
барвлення використовують мідний і залізний купорос.

Визначальною є специфіка фарбування пряжі для тканин
ручних килимів. Мотки бавовняної пряжі занурюють повністю
у розчин з фарбою або перев’язують шнурочками, після чого
занурюють у фарбу. На місцях перев’язування пряжа фарбуєтьA
ся у світлі тони або зовсім залишається нефарбованою, така
нерівномірність кольорового тону дає м’які переливи, створює
ефект меланжевого ткання.

Винахід аніліну у 1856 році викликав переворот у фарбуA
вальному промислі, що негативно відбилося на фарбуванні
вовни. Щоправда, є ще килимарські майстерні, де дбають про
тривалість використання виробів і до цього часу фарбують вовA
ну здебільшого рослинними фарбами.

У наші часи натуральні барвники майже втратили своє
значення, поступившись місцем високоміцним синтетичним
барвникам.

Для поверхневого фарбування широко використовують
особливо міцні синтетичні барвники – кислотні, металокомпA
лексні, кубові, хромові, протравні, катіонні, дисперсні та ін., як
у чистому вигляді, так і в суміші.

Поряд з використанням однотонної пряжі широко застоA
совують методи мулінування і меланжування пряжі, коли доA
датковий ефект досягається застосуванням двохAтрьох близьA
ких відтінків однієї і тієї ж тональності, які створюють ефект
переливу кольору ниток на ворсовій поверхні килима, їх наA
сиченості і освітленості.

Для одержання декількох відтінків беруть визначену
кількість темних, світлих і більш світлих ниток. При цьому
характерним є протиставлення двох основних кольорів,
підкреслених близькими відтінками, які пом’якшують і поA
глиблюють контрастність. Для того, щоб виділити колір,
його розміщують поряд з діаметрально протилежним кольA
ором (чорнийAбілий).

Технологія фарбування килимової текстильної нитки синA
тетичними барвниками має свої особливості. Наприклад, текA
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стуровану ворсову нитку виробляють з поліамідів зі зміною
кінцевих аміногруп і додаванням сополімерів, які збільшують
або зменшують схильність синтетичних волокнистих матеріалів
до відібраних класів барвників.

Завдяки застосуванню диференційного способу фарбуванA
ня досягаються наступні ефекти в колористичному оздобленні
тафтингових килимів:

� перехід тон в тон при використанні тільки кислотних барA
вників;

� поява контрастних кольорових тонів при застосуванні
груп кислотних і дисперсних барвників.

� створення білого резервуючого кольору, переходи тон в
тон і отримання контрастного кольору – при викорисA
танні кислотних і дисперсних барвників для отримання
відтінків.

Сучасні апарати для відтінкового фарбування дають можA
ливість крапельним методом створювати абстрактно розкидаA
ний на ворсовій поверхні килима малюнок. Розробляються нові
технологічні процеси нанесення малюнка методом термічного
друку під високим тиском із використанням вакууму. Широко
застосовується метод штампування за допомогою шаблонів і
ротаційних систем.
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Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні споживчі властивості килимів.
2. Назвіть основні фактори, що визначають споживчі власA

тивості килимових виробів.
3. Дайте товарознавчу характеристику матеріалів, що викоA

ристовуються при виробництві килимових виробів.
4. Охарактеризуйте синтетичні та штучні волокна, що викоA

ристовуються в килимарстві.
5. Яка структура ниток використовується у килимарстві?
6. Які види барвників застосовуються при фарбуванні киA

лимів?
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Килим входить у побут людини на багато років; він форA
мує і виховує смак, активно впливає на інтер’єр житлових і
громадських приміщень. Малюнок, колір і фактуру килима не
слід розглядати у відриві від інтер’єру, який визначається гаA
баритами приміщення, стін, розташуванням дверей, вікон,
колірною гаммою обробки, стилем меблів, видом шпалер, хаA
рактером будівельного матеріалу і т.д. Колір килима може або
гармонійно поєднуватися, або контрастувати з кольором стін,
меблів, декоративних тканин. В деяких випадках він може
послужити основою для створення інтер’єру, тобто тим основA
ним предметом, який визначає подальший вибір колірного
оформлення приміщення.

Вибір споживачем того чи іншого килима залежить багато
в чому від сфери його застосування, а також від характеру наA
вантажень на нього в умовах експлуатації. При виборі килима
для житлового приміщення звертають увагу в основному на
його естетичні якості. До килимів, призначених для оформленA
ня інтер’єру громадського приміщення, крім естетичних, висуA
вають вимоги, необхідні для вирішення конкретного ергономіA
чного завдання. Наприклад, в деяких випадках дуже велике
значення мають підвищені звукоA і теплоізоляційні властивості
килимів, їх негорючість і т.д.

Основними споживчими властивостями килимових виробів
є ергономічні, естетичні та зносостійкі.

До ергономічних властивостей належать:
� стійкість до забруднення, що має велике значення для

підлогових виробів;
� здатність і легкість чищення ворсової поверхні, що заA

лежить від поперечного перетину волокон, вмісту воA
логи, наявності електростатичних зарядів, забруднююA
чих речовин;

3 Споживчі властивості килимів
та килимових виробів
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� термоA і вогнестійкість, що має велике значення при ексA
плуатації килимових виробів в громадських і адміністраA
тивних приміщеннях, на транспорті;

� теплоізоляційні властивості, які залежать від товщини
виробу і об’ємності волокон тощо;

� акустичні властивості, що сприяють поглинанню звуку;
� ступінь статичної електризації синтетичних килимових

виробів;
� лінійні розміри, маса килима, маса ворсу на 1 м2;
� структурне оформлення, яке визначає вид і призначення

виробу.
Стійкість до забруднення. Зразок килима кладуть в барабан,

який повертається зі швидкістю 2000 об/год. В барабан засипаA
ють штучну суміш бруду, яка складається з наступних компоA
нентів, %: глина — 76,5, білила — 20,0, активоване вугілля — 1,25,
окис заліза (іржа) — 1,25, сажа — 1,0.

Штучна суміш бруду може також складатися з білого пігменA
ту (каолін або глина — 50%, кварцовий пил — 38%), чорного
пігменту (активоване вугілля — 1%, окис заліза — 0,5, сажа —
0,5%), жирових речовин (ланолін — 7,5 %, вазелін — 2,5%).
Суміш перемішують в місткості, просівають через сито і змішуA
ють з дев’ятьма частинами піску.

Стійкість килима до забруднення визначають зіставленням
еталону із зразком, колір і товарний вигляд якого не повинен
змінюватися після чищення.

Ступінь забруднення килимів визначають за допомогою
спектрального фотометра. Результати випробувань порівнюють
із зразками килимів, які піддавалися штучному забрудненню.

Теплоізоляційні властивості. Однією з важливих експлуA
атаційноAтехнічних властивостей килимів і килимових виробів
є теплоізоляція. Від неї багато в чому залежить зручність житA
лових приміщень: прохолода влітку, тепло взимку.

Акустичні властивості. Килими з розрізним ворсом, що
використовуються в приміщеннях зі спеціальним акустичним
режимом, наприклад, у приміщеннях для радіомовлення і звукоA
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запису, повинні володіти здатністю поглинати звук в діапазоA
нах акустичних коливань між 250 і 4000 Гц.

Поглинаюча здатність ворсового килимового покриття виA
ражається в децибелах. Ступінь звукопоглинання посилюєтьA
ся при збільшенні товщини ворсової поверхні і зменшується
при невідповідності маси ворсу і товщини ворсової поверхні заA
даним параметрам.

Ступінь статичної електризації синтетичних килимових
виробів. Килими, виготовлені із синтетичних текстурованих
ниток або волокнистих матеріалів, накопичують електричні
заряди. Як правило, накопичення електростатичних зарядів в
поліамідних килимах відбувається в зимовий час, в добре опаA
люваному приміщенні.

Накопичення електростатичних зарядів не відбувається у тому
випадку, коли електричний опір поверхні рівний 5х1011 Ом (опір,
що вимірюється кільцевим електродом при температурі 22°С і
відносній вологості повітря 50%).

Електричний опір поверхні килима падає приблизно на
30—40% при підвищеній відносній вологості повітря в приA
міщенні з 50 до 80%, що свідчить про взаємозв’язок гідроA
фільних властивостей волокнистого матеріалу і його
здатність накопичувати електростатичні заряди. Сума елекA
тростатичних зарядів, яка рівна 7х1012 Ом, достатня для
того, щоб при зіткненні з металевими предметами людина
відчула неприємний, хоча й абсолютно безпечний для неї
поштовх. У теплу погоду електростатичні заряди нейтраліA
зуються в міру утворення вологої плівки на поверхні килиA
мового покриття. Навпаки, в холодну погоду повітря в опаA
люваних приміщеннях стає сухим, волога плівка зникає і на
поверхні килимового покриття нагромаджуються електроA
статичні заряди.

Синтетичні і чисто вовняні ворсові килими накопичують
електричні заряди в результаті зіткнення підошви взуття
(шкіряної, вінілової, комбінованої) з ворсовою поверхнею киA
лима. При кожному кроці людина одержує електростатичний
заряд, урівноважений рівним і протилежним йому зарядом на
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килимі. В умовах нормальної вологості в приміщенні заряд
розсіюється у ворсі, як тільки нога людини знову торкнеться
килима. Недостатня вологість заважає нормальному розсіюванA
ню (напіврозпаду) заряду.

Для зниження накопичення електростатичних зарядів в
синтетичних килимових покриттях підлоги слід відновити
вміст вологи в повітрі, необхідний для нормального самопоA
чуття людини. Для цього рекомендується підтримувати в приA
міщенні відносну вологість повітря в межах 50—60%. ВідноA
вити вміст вологи в повітрі можна і за допомогою спеціального
пристрою для розбризкування води на поверхні ворсу килиA
мового покриття.

Крім того, для зменшення накопичення електростатичних
зарядів в суміш для виготовлення килимової ворсової пряжі
вводять металізовані штапельні волокна, а також застосовуA
ють модифіковане антистатичне синтетичне поліамідне (ароA
матичне) волокно.

Лінійні розміри, маса килима, маса ворсу на 1 м2. Для
визначення видів килимів і килимових виробів встановлені
методи відбору зразків і методика визначення показників маси
килима, маси ворсу на 1 м2. Випробуванням піддають 3–5
зразків кожного артикула без зовнішніх дефектів. З кожного
вирізають проби для визначення необхідних показників.

Лінійні розміри (довжину, ширину) вимірюють лінійкою або
на вимірному столі з гладкою рівною поверхнею.

Довжину (в м) обчислюють за формулою:

L = nl + l1,

де n – кількість відміряних за довжиною ділянок килима;
l – довжина однієї з ділянок, м;
l1 — довжина останньої ділянки, м.
Ширину визначають вимірювальною лінійкою по лицьовій

стороні килима, в декількох місцях, рівномірно розташованих
по довжині килима. Лінійку прикладають перпендикулярно до
країв килима. При довжині до 10 м ширину виміряють в трьох
місцях, при більшій довжині — в п’яти. Вимірювання проводять
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з точністю до 1 см. Ширину килима обчислюють як середньоаA
рифметичне результатів всіх вимірювань з точністю до 1 см.

Масу і загальну площу килима визначають за чотирма проA
бами розміром 100х100 мм кожна. Проби вирізують в різних
місцях по заздалегідь нанесених лініях, відступивши від краю
не менше як на 5 см. Одну пробу бережуть як контрольну.
Зразки килимів витримують в кондиційних умовах протягом
24 годин, після чого зважують з точністю до 0,1 г.

Масу килима (в г/м2) обчислюють за формулою:

М = Т/3 х 100,

де Т — маса трьох проб, г/м2;
3 — кількість зважених проб.
Масу ворсу на 1м2 килима визначають шляхом розбирання

каркасу, послідовно відділяючи нитки основи і утоку, звільняA
ючи нитки ворсу. Ворс збирають в бюксу, витримують в конA
диційних умовах і зважують з точністю до 0,1 г.

Якщо на виворітну сторону килимів нанесені клеючі, лаA
тексні та інші розчини, то для отримання зразка, перед обробA
кою до килима пришивають з виворітної сторони відрізок
щільної тканини відповідних розмірів.

Масу ворсу визначають також методом зрізування ворсу
(розрізного або петельного).

 Естетичні властивості включають:
� художньоAколористичне оформлення (чіткість, яскравість

малюнка, гамма і кількість кольорів);
� відповідність моді і запитам населення;
� швидкість відновлювання ворсового покриву;
� об’ємність і густота (щільність) ворсу, які надають вироA

бам гарного застилу і зовнішнього вигляду;
� незвалювання ворсу, що швидко погіршує зовнішній вигA

ляд і стійкість до утворення пілінгу;
� блиск ворсової поверхні;
� повнота туше і м’якість грифу.
Щільність килима. Щільність килимів встановлюють за

допомогою вимірювальної лінійки. Щільність по основі або утоA
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ку визначають на виворітному боці килима шляхом підрахунA
ку кількості ниток, що припадають на 10 см. Кількість ниток
підраховують не менше як в п’яти місцях, рівномірно розташоA
ваних по всій вимірюваній довжині. Підрахунок проводять на
відстані не менш 10 см від краю килима, причому початок
відліку за шкалою лінійки повинен співпадати з першою нитA
кою основи (утоку). Кількість утокових ниток визначають,
підрахувавши число видимих ниток утоку (стібків) з виворітA
ного боку килима, що припадає на 10 см.

При двухутоковому закріпленні ворсового пучка видиму
кількість утокових ниток множать на два, а при трьох утоковоA
му – на три.

Щільність килима по основі або утоку визначають як середA
ньоарифметичне результатів відповідних вимірювань з точніA
стю до 0,5 ниток.

До властивостей надійності відносять:
� безвідмовність, ремонтоздатність, збережуваність і довA

говічність виробів обумовлюють міцність закріплення ворA
сових пучків;

� пружність і стійкість ворсу до зминання;
� стійкість ворсової поверхні до витирання;
� стійкість волокон ворсу до багатократного зминання, яка

має особливо велике значення для підлогових виробів;
� стійкість барвника ворсових волокон до дії світла, волоA

ги, миючих засобів та ін.;
� стійкість килимових виробів до дії реагентів, які викориA

стовуються при хімічній чистці;
� стійкість до дії мікроорганізмів, комах (молі, килимового

жука), особливо для виробів з вовняних волокон.
Міцність закріплення ворсових пучків. Міцність закріпленA

ня ворсу в ґрунті килима характеризується величиною зусилA
ля, необхідного для витягнення з каркасу килима одного ворA
сового пучка.

Стійкість ворсу до зминання і продавлювання. ЗменшенA
ня товщини килима знаходиться в тісному взаємозв’язку із
зміною його зовнішнього вигляду. Зміну товщини за рахунок
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зминання ворсу визначають під впливом динамічного наванA
таження за допомогою приладів з товщинометром.

Зразок килима площею 10 см2 піддають дії циклічного наA
вантаження 2,2 кг/см2 протягом 2 год. Це відповідає навантаA
женню, яке створює стілець з чотирма ніжками, на якому сиA
дить людина вагою 80 кг. Критерієм для характеристики
пружних властивостей шару ворсу досліджуваного зразка є
глибина стиснення, яку вимірюють після зняття навантаження
з інтервалами в 15, 30 і 60 хв.

Показником зміни товщини зразка килима є відмінність в
товщині килима до і після динамічного навантаження.

У даному випадку при оцінці якості килима звертають увагу
на збереження його первинного зовнішнього вигляду, кольору,
малюнка і фактури, відсутність вм’ятин ворсу в результаті дії
тривалих навантажень меблів на килим.

Стійкість ворсової поверхні до витирання. Стійкість до
витирання робочої поверхні килима – є однією з найважливіA
ших властивостей, які характеризують споживчі переваги киA
лимів та килимових виробів. Зношування поверхні килима
залежить від фізикоAмеханічних властивостей волокнистих
матеріалів і ниток, що застосовуються для виробництва килимів,
їх структури та способів обробки.

Лабораторними дослідженнями килимів на витирання з
різними за конструкціями приладами та кількістю циклів
визначають втрату маси ворсу внаслідок випадання мігруA
ючих волокон і зменшення товщини шару ворсу. РезультаA
ти цих випробувань і дані експлуатації килима є критерієм,
на підставі якого встановлюють гарантійний термін придатA
ності виробу.

Для випробувань із килима вирізують пробу розміром 100 см2,
яку зважують, витримують у середовищі з відносною вологістю
повітря 65 ±2% і температурою 20±2°С протягом 24 годин, після
чого встановлюють загальну товщину досліджуваного зразка.
Половину зразка (площею 50 см2) затискають у приладі для
витирання поверхні ворсу (до оголення каркасу) і встановлюA
ють певну кількість циклів роботи приладу. Витирання зразка
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проводиться під навантаженням 2 кг карборундовими дисками
або іншими витираючими матеріалами.

Результати лабораторних випробувань відображають втраA
ту маси (г/см2), віднесену до одиниці площі поверхні ворсу над
грунтовим матеріалом килима, а також зменшення товщини
шару ворсу (мм).

Збереження зовнішнього вигляду килима оцінюють після
виконання встановленої кількості циклів витирання шляхом
порівняння із стандартними зразкамиAеталонами.

Стійкість забарвлення ворсової поверхні. СвітлоA і погоA
достійкість килимів є також дуже важливими показниками їх
якості. Стійкість забарвлення ворсової поверхні килима визнаA
чають на приладі «Ксенотест» під впливом штучного денного
світла і оцінюють за 8Aбальною системою.

Оцінка 5 балів або більше показує на достатню стійкість
забарвлення ворсу до дії світла і світлопогоди.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте зносостійкість килимів та килимових
виробів.

2. Як визначають лінійні розміри, масу килима та масу ворA
су на 1 м2?

3. Охарактеризуйте стійкість до зминання і продавлювання,
забруднення, забарвлення ворсової поверхні.

4. Як визначається щільність килима?
5. Охарактеризуйте акустичні і теплоізоляційні властивості.
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Ручне килимарство в Україні існує у вигляді домашнього
виробництва для задоволення власних потреб сім’ї, а також у
формі організованих художніх промислів. Воно має свою істоA
рію і у традиційних центрах народного килимарства таких як
Решетилівка (Полтавщина), Косів і Коломия (ІваноAФранківA
щина), Глиняни (Львівщина), Ганичі (Закарпаття), Хотин (БуA
ковина), Дігтярі (Чернігівщина).

Безворсові килими мають переважно одношарову будову,
складність їх візерунків залежить від кількості кольорів пряжі,
порядку снування основи і особливостей переплетення.

Для виробництва ручних безворсових килимів використоA
вують міцні кручені лляні, конопляні або бавовняні нитки для
основи і вовняні або напіввовняні нитки для утоку.

Характер візерунків значною мірою визначається технікою
їх ткання. Килими з геометричним орнаментом тчуть, як праA
вило, на горизонтальних верстатах так званою рахункованою
технікою ткання, а з рослинним орнаментом – на вертикальA
них верстатах (кроснах) з використанням техніки кружляння
(гребінкова), яка дозволяє ткати орнаментальні мотиви з плавA
но заокругленими лініями будьAякої складності.

При рахунковій техніці для кожного кольору відраховують
потрібну кількість ниток основи. При цьому кольорові нитки
утоку лягають чітко горизонтально і, з’єднуючись між собою,
утворюють прямий або ступінчастий скінчений контур малюнA
ка. Рахункова техніка дуже поширена в Україні.

4
Формування структури
килимового виробу
методом ручного ткання
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При техніці кружляння нитки утоку кладуть вже не чітко
горизонтально, як при рахунковій, а вільно змінюють їх напряA
мок відповідно до малюнка. Для збивання ниток утоку застоA
совують спеціальний молотокAгребінку, тому техніку звуть ще
гребінкованою. Особливого поширення вона набула при вигоA
товленні двобічних безворсових килимів на Полтавщині, КиїA
вщині та у центральних і південних районах України. Такою
технікою користуються при виготовленні класичних українсьA
ких килимів з квітковим орнаментом. В цій техніці виготовляA
ють також українські тематичні килими – гобелени.

В Україні популярні також килимові вироби, виткані комбA
інованою технікою: полотняним переплетенням, закладним
ворсовим тканням, круглинним тощо. Часто в поперечноAсмуA
гастих килимах окремі орнаментальні смуги виткані технікою
закладного ткання у вічко.

Залежно від способів з’єднання кольорових ниток утоку на
межі двох різнокольорових площин візерунка безворсові килиA
ми бувають однобічними (типу сумах, ямані, гобелени), двобіA
чними (типу паласів, килимів тощо).

Килими типу Сумах виготовляють на вертикальних верстаA
тах з ниток основи, сирового і кольорового утоку. Вони міцні,
на їх зворотній стороні виводяться кінці кольорових ниток утоA
ку (довжина до 10 см), які утворюються в результаті зміни коA
льору (див. рис. 1).

Поверхня килима має вигляд косички або ялинки, які поA
вторюються рядами по всій ширині. Напрям косички одного
ряду протилежний напрямку стібків другого рядка.

У килимах типу Ямані візерункова кольорова нитка уток
складається у вигляді косих стіжків гладдю і має вигляд шнурA
ка, який повторюється рядками на поверхні килима. Візерунок
одноманітний. Нитки кольорового утоку одного ряду точно
повторюють переплетення ниток в наступному ряді.

Після кожного петельного ряду в грунт тканини однобічних
килимів полотняним переплетенням прокладається сирова
нитка утоку, яка прибивається бердом до попередніх. Кінці
кольорової пряжі при зміні кольору не заробляються в тканиA
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ну килима, а виводяться на зворотний бік. Виведені кінці пряжі
(3–4 см) зменшують теплопровідність килима і оберігають звоA
ротній бік від зносу. Малюнок в килимах Сумахі і Ямані вихоA
дить лише на лицьовий бік, і тому їх називають однобічними.

Окрему групу утворюють гобелени – килимиAкартини (шпаA
лери), що виготовляються технікою вибірного ручного ткання,
тобто тчуться окремими ділянками зліва направо, а окремі
ділянки з’єднуються на одну основну нитку.

За технікою виконання розрізняють два типи гобеленів: витA
кані на горизонтальному верстаті та найкращі і найдорожчі – на
вертикальному. Для основи використовують вовняні, лляні чи
конопляні нитки, для утоку – вовняні, з натурального шовку,
золотисті та сріблясті нитки. Зразком для ткача служить карA
тон, розмальований фарбами в натуральну величину виробу,
який підкладається під основу верстата. Вовняний уток переA
плітає нитки основи, повністю закриваючи їх з обох боків.
Малюнок тчуть не на всю ширину виробу, а лише в межах окA
ремого кольору. Техніка гобелена передбачає виконання вироA
бу із зворотного боку. Нитки утоку після закінчення елемента
візерунка обтинаються і зав’язуються, а іноді сплітаються у
вигляді своєрідних ланцюжків. Обрізані кінці ниток надають
зворотному боку гобелена легкої ворсистості, а лицьовому –
рельєфної зубчастості.

У безворсових (гладеньких) двобічних килимах малюнок
утворюється нитками кольорового утоку. Проміжний (закріпA
люючий) уток відсутній.

У залежності від способу з’єднання візерункових ниток між
собою і з нитками основи при переміні кольору розрізняють
(див. рис. 1):

1) переплетення без з’єднання різнокольорових ниток утоA
ку між собою із закріпленням їх за різні нитки основи
(типу Паласів);

2) переплетення із закріпленням кольорових ниток утоку на
одну основну нитку;

3) переплетення з поєднанням різнокольорових ниток утоA
ку між собою (типу Килимів);
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4) переплетення з обвиванням основних ниток за контуром
малюнка кольоровими нитками утоку (типу Думі).

Рис. 1. Схеми переплетень безворсових килимів:
1 – паласа; 2 – килими; 3 – шпалери; 4 – сумахи

1) У килимах типу Паласів малюнок утворюється нитка�
ми кольорового утоку, який переплітається з нитками основи
полотняним переплетенням. При зміні кольорів на межах кон�
турів кольорових ділянок нитки кольорового утоку не з’єдну�
ються між собою, а сусідні нитки основи і змінюють напрям на
протилежний. На межах контурів кольорових ділянок орнамен�
та утворюються просвіти або отвори, які розташовуються пара�
лельно ниткам основи.

2) Килими з переплетенням із закріпленням кольорових
ниток утоку на загальну (одну) основну нитку – різнокольо�
рові нитки на границях зміни кольорів обвивають основну
нитку і повертаються у зворотньому напрямі, не з’єднуючись з
сусідніми кольоровими нитками. Кольорова межа ділянок ор�
наменту може проходити не тільки у вертикальному напрям�
ку, а й розташуватись залежно від форми малюнка.
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3) Килими переплетені типу Килимів виготовляють з сиA
рових ниток основи і кольорового утоку, яке щільно покриває
нитки основи. Тут різнокольорові нитки утоку, межі контурів
кольорових ланок з’єднуються (перевиваються) між собою і
змінюють свій напрям. Межа кольорових ланок можуть мати
різноманітні абриси. Нитки основи і утоку перевиті між собою
без просвітів (на відміну від паласів). Цей вид переплетення
використовується в українських килимах. Окремо розглянемо
їх асортимент.

4) Килими типу Думі – переплетення з обвивкою основA
них ниток. Кольорова ділянка малюнка виконується полотняA
ним переплетенням, а контур малюнка підкресленний шляхом
обвивки кольоровою ниткою утоку наступних основних ниток.
Перевивання може йти в горизонтальному (справа наліво і
навпаки) напрямку або по діагоналі. З’єднання кольорових
ниток утоку є на загальній (одній) нитці основи. В цьому пеA
реплетенні дві сусідні нитки приймаються за одну пару.

У літературі застосовуються різні найменування тканих
безворсових килимів, що залежать від походження й техніки
виготовлення, наприклад:

� келим (поAтурецьки «килим», по – персидськи «гилим»)
� джиджим (поAтурецьки «дмиджим»)
� дуррі (Індія)
� силех
� фірнех
� шаддах
Узбекистан є батьківщиною так званих «Сузані» – унікальA

них за стилем антикварних виробів, в яких часто використоA
вується шовкова аплікація. За своїм характером вони відповіA
дають сукну, а тому можуть бути лише умовно віднесені до
килимових виробів; проте вони є складовою частиною багатьA
ох килимових колекцій.

Ще одну групу утворюють валяні (повстяні) килими, самі
давні вироби, які виготовляються із вовни (вони знайдені у
похованні Пацирика). Їх застосовують в якості теплоізоляційA
них напольних покриттів, а також для перекриття дахів юрт.
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Зустрічаються так звані «Нумда», недорогі валяні килими з
Індії, прикрашені нашитими аплікаціями. Хоча ці килими й
попадають у Європу, але призначені вони здебільшого для
внутрішнього ринку.

До ворсових килимів ручного способу виробництва налеA
жить унікальний вид художніх тканин – ліжники і коци.

Техніка виготовлення ліжників – просте полотняне переA
плетення зі спеціально підготовленої пряжі. Карпатські ліжниA
ки звалюють у валині. Готові обробляють водою, під сильним
струменем. Вичісують назовні кінці волокон, внаслідок чого
килими стають волохатими.

На Полтавщині, Київщині, Чернігівщині, Херсонщині ліжниA
ки дещо тонші за своєю структурою, їх не звалюють у воді, вони
мають коротші ворсові нитки. Полотняне переплетення у них
щільніше порівняно з карпатськими ліжниками.

Коци представляють собою грубу вовняну одноAткацький
верстат тонну або картату тканину з дрібним начісним ворсом,
яку після ткання ущільнюють у ступах.

Килим вважається плетеним, якщо пряжа впроваджена в
його тканеву основу за допомогою плетення вузликів, і при
цьому килим має ворс. Такого роду вплетений вузлик повинен
повністю охоплювати одну нитку основи.

Техніка ворсового (вузликового)
ткання полягає в тому, що вертикально
натягненій на рамі вертикального верA
стата (рис. 2) лляній чи конопляній осA
нові горизонтальними рядами з
відрізків різнобарвної вовняної пряжі
в’яжуть вузли. Кожен вузол захоплює
дві нитки основи, при цьому кінці його
висмикують назовні, що утворює на
лицьовій поверхні килима ворс. Після
кожного горизонтального ряду пров’яA
заних вузлів для їх закріплення по всій
ширині килима переплітають 1–2 нитA
ки лляного утоку, які щільно прибиваA

Рис. 2. Вертикальний
верстат
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ються молотком – гребінцем. Для надання рівної ворсової поA
верхні вузли в процесі виготовлення стрижуть залежно від споA
собу в’язання. Деякі килими, особливо китайські, підрізають,
формуючи рельєф, який чітко підкреслює малюнок.

Залежно від форми і способу в’язання килимові вузли
ділять на півторашні і подвійні. В килимах з особливо висоA
ким ворсом і великою щільністю часом використовують і
одинарний килимовий вузли. Їх зав’язують пальцями за доA
помогою ножаAгачка.

Півторашний килимовий вузол (див. рис. 3) одержують двоA
ма способами в’язання: з утворенням петлі вузла на парній і
непарній нитках основи. З лицьового боку грунту тканини
півторашний вузол обвиває одну нитку основи, а з виворотноA
го – обидві сусідні основні нитки.

Закріплення півторашних вузлів в грунті тканини прохоA
дить однією або двома нитками утоку, які прокладаються поA
лотняним переплетенням після нав’язування кожного ряду

Рис.  3. Схема півторашних вузлів килима:
К – основа корінна, П

1 
і П

2 
– нитки утоку; В – вузли;

1 – за дві нитки основи (вліво); 2 – за дві нитки основи (вправо);
3 – за дві пари ниток основи; 4 – за дві нитки основи (вертикально).
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вузлів по ширині тканини. Півторашні вузли використовують
звичайно при виробництві килимів з високою або середньою
щільністю.

Подвійний килимовий вузол (див. рис. 4) характеризується
тим, що вузлова нитка обвиває всі сусідні вузлові нитки (парA
ну і непарну), утворюючи по дві петлі – по одній на кожній
нитці основи. В’язка звичайно проводиться за дві основні нитA
ки. Для закріплення ворсових пучків у грунті тканини після
пров’язування кожного ряду перекидаються дві нитки утоку
полотняним переплетенням.

Використовується подвійний вузол при виготовленні киA
лимів з невисокою щільністю (до 900 вузлів на 1 дм2); середA
ньою (900–1900 вузлів на 1 дм2) щільністю.

Рис. 4. Схема переплетених под"
війних вузлів килима:

1 – за дві нитки основи; 2 – за дві
пари ниток основи;

3 – за одну нитку основи; 4 – за
дві нитки основи (вертикально).

Одинарний килимовий вуA
зол відрізняється тим, що в’яA
зання здійснюється за одну
нитку основи. На лицьовому
боці грунту тканини є перехреA
щування вузлової тканини, а
на зворотному – подвійний
обвід основи ворсовою пряA
жею. Для закріплення ворсових
вузлів в грунті тканини слуA
жить нитка утоку, яка проклаA
дається полотняним переплеA
тенням після пров’язування
кожного ряду ворсових вузлів.

Існують різні варіанти техA
ніки плетення й, відповідно,
різні назви вузликів:

� персидський вузлик
� турецький вузлик
� тибетський вузлик
� берберський вузлик
� іспанський вузлик
� вузлик джафті
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При плетенні килимів лише персидські й турецькі плетені вузA
лики набули широкого розповсюдження. Менш поширені види
вузликів: тибетський, іспанський, берберський, вузлик джафті.

Персидський вузлик (рис. 5) в’яжеться асиметрично навколо
пари розташованих поряд одна одної ниток основи; ворсова
пряжа обвиває одну нитку основи повністю, а другу – тільки
наполовину. Інші найменування вузликів такого типу: фарсиA
бафф, вузлик сеннех за назвою міста Сеннех (нині Санандадж
в іранському Курдистані) і асиметричний вузлик.

Турецький вузлик (рис. 6) в’яжеться симетрично навколо
пари поряд розташованих ниток основи; обидві нитки основи
повністю обвиваються ворсовою пряжею. Інші назви вузликів

Рис.5. Персидський
вузлик

такого типу: туркбафф, вузлик гердес за
назвою малоазіатського міста Гердеса й
симетричний вузлик. Незважаючи на наA
зви, обидва типи вузликів не мають чіткої
національної прив’язки, тому що обидва
використовуються як у Туреччині, так і в
Ірані. Більше того, вузлики обох форм
можна зустріти в одному килимі.

Тибетський вузлик схожий на персидсьA
кий, але в’яжеться він через пруток. Коли
закріплюється ряд петель у напрямку утоA
ку, відбувається підрізування верхньої чаA
стини петель, після чого ворс розгортаєтьA
ся. Утворюється типова для Непалу
«смугаста» плетена структура, у ворсі якої
добре розпізнаються окремі ряди вузликів.

Іспанський вузлик сьогодні вже не викоA
ристовується. Він в’яжеться тільки навкоA
ло однієї нитки основи.

Берберський вузлик являє собою килиA
мовий вузлик, який буває одинарний
(«simple») і подвійний («double»). ОсA
танній відрізняється подвійною прокладA
кою в’язальної нитки.

Рис. 6. Турецький
вузлик
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Вузлик джафті («економний вузлик») на відміну від «звиA
чайних» вузликів, він в’яжеться навколо двох пар ниток осноA
ви (2+2). В результаті замість кожних двох вузликів зав’язуєтьA
ся в утоковому напрямі лише один – простий і давній спосіб
економії матеріалу. Зменшення наполовину щільності ворсу,
вплетеного методом джафті, робить його рідким.

Питання для самоконтролю

1. Які види ниток використовуються для виробництва ручA
них безворсових килимів?

2. Охарактеризуйте однобічні безворсові килими.
3. Охарактеризуйте двобічні безворсові килими.
4. Дайте товарознавчу характеристику гобеленам.
5. Охарактеризуйте ворсові килими ручного способу виробA

ництва.
6. Як поділяються килимові вузли в залежності від форми і

способу в’язання?
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Створення килима починається з проектування і патроA
нування технічного малюнка. Так, за декоративним ескізом
художника готують технічний малюнок килима, який назиA
вається патрон. Його наносять на міліметровий папір, де кожA
на клітка відповідає одному ворсовому вузлу (пучку) готоA
вого виробу.

Проектування нового малюнка машинного килима і його
патронування мають визначені межі, які залежать від технічних
можливостей виробництва, тому художник і майстер повинні
поряд зі спеціальною підготовкою добре знати технологічні
процеси килимового виробництва в цілому.

Так, при створенні малюнка велике значення має кількість
кольорів. В килимах ручного виробництва кількість їх не обмеA
жується. При виробництві деяких видів килимів машинних
(аксмінстерських з вибивним малюнком) також не виникає
труднощів при підбиранні кольорів, оскільки технологія виробA
ництва цих килимів дозволяє використовувати велику кількість
кольорів. При проектуванні малюнка для машинних жаккардоA
вих килимових виробах на пруткових або двополотних килиA
мових верстатах зустрічаються труднощі, бо кількість кольорів
не повинна перевищувати 4–6.

Ескізи (кроки) і технічні малюнки килимових виробів виA
конуються в художніх майстернях та експериментальних лабоA
раторіях килимових підприємств.

Ескіз затверджує художня рада, в яку входять художники
декоративноAужиткового мистецтва, мистецтвознавці, технолоA
ги, архітектори.

Після затвердження ескізу готують технічний малюнок –
патрон, а на ньому приступають до виробництва килимових
виробів. За міцністю і довговічністю машинні килими поступаA

5
Формування структури
килимів машинного
способу виробництва



І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

42

ються ручним, а за зовнішнім виглядом, колоритом і малюнком
мало чим відрізняються. Головне завдання машинного спосоA
бу виробництва полягає в найбільшому приближенні машинA
них килимів до ручних за естетичними властивостями при одA
ночасному підвищенні продуктивності праці.

Художник, який працює над художнім оздобленням машинA
них килимів, повинен зберігати і використовувати багатий
досвід талановитих народних умільців. Художнє оздоблення
залежить від обладнання і технологічних можливостей.

Промислове фарбування ворсової пряжі, а також технолоA
гія ткання і структура тканини машинних килимів удосконаA
люються. В деяких випадках в цих килимах імітується ручний
вузлик. Застосування нових синтетичних волокон дозволяє
значно збільшити міцність килима.

За способом виробництва машинні килими і килимові ви-
роби поділяють на ткані і неткані. Вони можуть бути ворсові
і безворсові.

Ткані килими і килимові вироби.
Безворсові ткані килими виробляють з кольорових ниток

основи і утоку на звичайних або багаточовникових жаккардоA
вих ткацьких верстатах різними переплетеннями.

Ворсові ткані килими являють собою двоA або тришарові ткаA
нини, в яких кожний шар має свою основу і уток (див. рис. 7).
Ворс закріплюється лише на верхньому шарі. Виготовляються
на спеціальних верстатах. Кожен шар килима має свою, систеA
му ниток, яка з’єднує ці шви і ворсову систему. Для ворсових
ниток використовують вовняну і напіввовняну пряжу, хімічні
волокна і нитки, які фарбують в різні кольори. Для основи і
утоку – бавовняну, конопляну, лляну пряжу.

За способом виробництва ворсові ткані килими поділяють
на двополотні жаккардові, пруткові і аксмінстерські.

Двополотні жаккардові килими. Значну роль в розвитку
виробництва цього виду килимів мало використання методів
вельветового ткацтва, а саме, методів виготовлення так званоA
го мокетового плюшу. Цей метод полягає в тому, що на двопоA
лотних ткацьких верстатах одночасно виробляють два самоA
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Рис. 7. Ткацькі переплетення килимів:
1 – двоплотного з розрізним ворсом;
2 – аксмінстерського трубчастого;
3 – пруткового з розрізним ворсом;

4 – пруткового з нерозрізним петельним ворсом.

1

2

3

4

стійних грунтових полотна (каркаси), розміщених один під
одним на віддалі подвоєної висоти майбутньої ворсової по�
верхні (див. рис. 8). Кожне грунтове полотно складається з ко�
рінної та настильної основи, що створюються крученими бавов�
няними нитками, переплетеними лляним або синтетичним
плівчастим утоком. Зв’язок двох грунтових полотен здійснюєть�
ся кольоровими нитками ворсової основи. Нитки різних коль�
орів включаються в строго визначеному малюнком порядку.
Кольорових ворсових основ може бути від двох до шести.
Малюнок створюється за допомогою машини Жаккарда за
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спеціальною програмою, в якій закодований малюнок майбутA
нього килима. Малюнок в обох килимах, знятих одночасно з
одного верстата – ідентичний. У процесі ткання ткач бачить
лиш зворотний бік виробу, на який повністю виводиться маA
люнок ворсової поверхні. Два грунтові полотна розділяються
спеціальним різальним механізмом на верхнє і нижнє.

Рис. 8. Переплетення двополотного килима: нитки основ:
К– корінної; Н – настильної; В – ворсової; П – утоку.

Пруткові килими і вироби виробляють на пруткових килиA
марських ткацьких верстатах. Формування ворсового покриву
здійснюється нитками ворсової основи. Каркас килима склаA
дається з ниток корінної і настильної основ, які переплітаютьA
ся з утоком (двоA, трьохутокове закріплення всіх основ) і окреA
мих ниток ворсової основи. Ворс формується за рахунок
прокладання у ворсовий зів спеціального прутка. Висота ворA
су килима залежить від висоти прутка. Ворс може бути розрізA
ним (див. рис. 9) (розрізають загостреним краєм прутка або
ножамиAбритвами) чи нерозрізним (петельним) (див. рис. 10).

Рис. 9. Переплетення пруткового килима з розрізним ворсом:
В – ворсова основа; К – корінна основа; Н – настильна основа; П – уток
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Кількість кольорів ниток ворсової основи від 3 до 5 для
килимів з розрізним ворсом (в залежності від складності комA
позиції орнаментального малюнка) і двох, трьох кольорів – для
виробів з нерозрізним ворсом.

Аксмінстерські килими за способом виробництва поділяють
на стрічкові (вікторAаксіменстерські), трубчасті (рояльAаксіменA
стерські) і жаккардові (гріпперAаксіменстерські).

Стрічкові аксмінстерські килими виробляють наступним
чином. На стрічковому килимовому ткацькому верстаті виробA
ляють полотно за розробленим малюнком, нанесеним на папір
в клітинку. Зіткане полотно по довжині розрізають на стрічки
(синельки), які запарюють і скручують. Ткуть килим на іншому
ткацькому верстаті, де ворсова стрічка (синелька) за малюнком
вводиться в напрямку ниток утоку, а саме: ворс утворюється
внесенням в зів синелевого утоку.

Полотно каркасу утворюється нитками корінної і настильA
ної основ і нитками верхнього і нижнього утоку. Ворсовий
уток – стрічку закріплюють на полотні каркасу спеціальними
перевивними нитками основи. Такі килими називаються шеA
нілевими аксмінстерськими.

Цей напівмеханічний процес виготовлення на двох ткацьA
ких верстатах малопродуктивний – до 1 кв.м/год.

Нині ці килими виробляються за один технологічний
процес на трубчастих аксмінстерських килимових верстатах
або за допомогою клювиківAзахватів з використанням жакA
кардових машин.

Рис. 10. Переплетення пруткового килима з нерозрізним ворсом:
В – ворсова основа; К – корінна основа; П – уток; Н –" настильна основа.
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Трубчасті аксмінстерські килими являють собою багатошаA
ровий тканий каркас, виготовлений з бавовняних корінної і
настильної основ, переплетених з лляним або поліолефіновим
плівковим утоком. Уток вводиться в грунт за допомогою стаA
левих рапір (рапіра вводить у фак одночасно дві нитки утоку).

Нитки кольорової ворсової основи, згідно з малюнком запA
равляються у відповідні отвори металевих або пластмасових
трубочок спеціальної рамки снувального валика, а потім намоA
туються на ці трубочки.

Кожна трубочка відповідає одному ряду ворсових петель по
ширині килима. Кількість трубочок залежить від кількості коA
льорів малюнка.

Валики з трубчастими роликами розташовують на рухомоA
му ланцюгу ткацького верстата. Кінці ниток, які виступають з
трубочок, опускаються між нитками корінної основи, а потім
гребінцем загинаються вверх у вигляді петель. Ворсові петлі
з корінною основою закріплюються нитками утоку, які змоA
туються з великих бобін і вводяться двома сталевими рапіраA
ми у верхній і нижній факи, що утворюються корінною і наA
стильною основами.

Жаккардові аксмінстерські килими і килимові вироби
відрізняються від трубчастих за способом виробництва. По всій
ширині килимового верстата розташовані механізми з клювиA
камиAзахватами. Для утворення ворсових пучків не потрібні
снувальні валики з металевими трубочками. Верстат обладнаA
ний спеціальною машиною Жаккарда. Нитки ворсу вводяться
в грунт каркасу UAподібним пучком за допомогою клювиківA
захватів від шпульника, на якому встановлені циліндричні боA
біни з пряжею. До клювиківAзахватів надходить 8–12–16 різних
кольорів ниток ворсу з бобін, які знаходяться на одній лінії в
напрямку ниток основи. Для кожного ворсового пучка признаA
чений один клювикAзахват. Кожний пучок виділяється за виA
сотою. Малюнок килима утворюється з ворсової пряжі за доA
помогою машини Жаккарда. Нитки ворсових пучків виводяться
також на зворотний бік, утворюючи малюнок, продуктивність
цих верстатів – 3,5–4 кв.м/год.
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Неткані килими і килимові вироби.
Виробляють їх різними способами. За способом виробництA

ва неткані килимові вироби групують на ворсопрошивні, трикоA
тажні, в’язальноAпрошивні, голкопробивні, клеєні (див. рис. 11).

Ворсовопрошивні (тафтингові) килими виробляють на тафA
тингових машинах, продуктивність яких у 30–40 разів перевиA
щує продуктивність килимарського ткацького верстата і склаA
дає 120–150 кв.м/год.

Рис. 11. Формування структури нетканих килимів:
1 – тафтінгового (прошивного); 2 – основов’язаного трикотажного;

3 – голкопробивного повстяного; 4 – флокованого ворсового.
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Технологічна схема одержання тафтингових килимів така:
на тканій або трикотажній грунтовій основі з джгута чи полA
іпропіленових плівкових ниток або на синтетичному нетканоA
му матеріалі прошивають із зворотного боку за допомогою голA
ководіїв ворсову пряжу або синтетичну текстуровану нитку. На
поверхні залишають ворс у формі петлі.

Лицьова поверхня килиму може бути з петельним або розA
різним ворсом. Виробляють такі килими з високим, низьким
або комбінованим ворсом (3,5–12 мм).

Для міцного закріплення ворсу зворотній бік тафтингових киA
лимів покривають розчином латексу, піногубчастою гумою, вторинA
ною підложкоюAджутовою, каркасною підкладковою тканиною.

Візерунок в тафтингових виробах формується за допомоA
гою спеціального механізму за рахунок поєднання ворсу різної
висоти, використання різнокольорових ворсових ниток, ниток
секційного фарбування або методом друку візерунка на ворA
совій поверхні.

Трикотажні килими виготовляють на основов’язальних
килимових рашельAмашинах з 4–5 гребінками за один техA
нологічний цикл. Одночасно три системи взаємопов’язаних
ниток вводяться в чотири або п’ять голкових гребінок для
одержання ворсового трикотажного полотна з розрізним або
петельним ворсом.

Основу (каркас) килима створюють нитки грунтового ланA
цюжка, у поздовжньому напрямку і нитки утоку – у поперечA
ному. Ворсові нитки вводять з двох гребінок, при чому одна
прокладає нитки в лівому, а друга – в правому напрямку, в
результаті нитки ворсу набувають стабільності і формостійкості,
рівномірно заповнюють робочу поверхню килима.

Для грунтового ланцюжка і утоку використовують нитки із
синтетичних волокон (капронових, лавсанових). Ворс виробA
ляють з текстурованих синтетичних ниток звитого капроновоA
го джгута або з ниток мтілона. Для розрізання петель застосоA
вують спеціальний ножовий механізм.

Продуктивність обладнання 75–100 кв.м/год, висота ворA
су 5 мм.
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З 1983 року на Обухівському комбінаті налагоджено виробA
ництво трикотажних жаккардових килимів. Виробляються вони
на машинах Лірофлор з синтетичних ниток.

В’язально-прошивні килимові вироби. Ці вироби складаA
ються з ворсової і прошивної основи та утоку. Основа поA
дається до прошивного механізму. Перед прошивкою на осA
нову накладають послідовними рядками поперечно нитки
утоку. Уток з основою прошивають ланцюжком прошивною
основою з утворенням ворсових петель. Продуктивність маA
шин – до 150 кв.м/год.

Голкопробивні килимові вироби (повстяні). Суміш фарбоваA
них компонентів синтетичних волокнистих матеріалів (ватка)
подається в голкопробивний агрегат і проколюється голками
(рис.13), шари просочуються і закріплюються спеціальними
зв’язуючими хімічними матеріалами (див. рис.12).

Рис. 12. Схема отримання полотен голкопробивним способом:
1 – ватка; 2 – транспортер; 3 – каркас;

4 – голка; 5 – плита; 6 – решітка; 7 – товарний валик

Для надання цим виробам ефекту об’ємності і ворсу (розрA
ізного або петельного) їх обробляють спеціальним механізмом
голкової пластини з різноманітною конфігурацією голок СередA
ня продуктивність обладнання до 200 кв.м / год.

Клеєні килимові вироби. Відома класифікація методів вигоA
товлення клеєних килимових виробів, в основі яких лежать
структурні елементи, що беруть участь у формуванні ворсовоA
го покриву. Згідно з цією класифікацією, виділено три струкA
турних елементи: попередньо нарізані поодинокі нитки (ворс);
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пучки ниток або пряжі, одержані розрізанням ниток чи пряжі
на задану довжину і суцільні нитки.

Клеєні ворсові килимові покриття, що вироблені в спеціальA
них камерах шляхом нанесення попередньо нарізаних коротA
ких поодиноких ниток на грунт килима називають флокова-
ними. Технологічний процес складається з таких етапів:
приготовлення грунтового матеріалу і нанесення на нього клеA
ючої речовини; підготовка фарбованих відрізків ниток довжиA
ною 2–3 мм для одержання ворсу. В камері флокування в елекA
тростатичному полі відрізки ворсу наносяться на грунт килима.
Ворсинки подаються з бункера за допомогою дозаторів і під
дією сил електростатичного поля і власної маси спрямовуютьA
ся вздовж силових ліній цього поля, закріплюючись на клеєноA
му шарі грунтового матеріалу. Після теплової обробки і постуA
пового охолодження зворотний бік сформованого флокованого
ворсового покриття обробляють смолами і наносять на нього
підложку з піногубчастої гуми для надання килиму жорсткості
і стійкості. Продуктивність обладнання – 50 кв.м / год.

Вироби з ворсовим покриттям з пучків ниток. ВиробницA
тво такого покриття забезпечує зменшення витрати пряжі,
оскільки ворсові пучки не проходять через грунтовий матеA
ріал, а приклеюються до його поверхні. Ці килими не потреA

Рис. 13. Голка для
проколювання вати

бують стружки і оздоблення. Можна викоA
ристовувати нерівномірно пофарбовану
пряжу низьких сортів, бо при її викорисA
танні, на відміну від тафтингового спосоA
бу, не утворюються смуги. Але цей метод
не набув широкого застосування через
відсутність обладнання, досить дорогого і
складного. Відомі килимові покриття типу
«Даккам» і «Бондакс».

У килимових покриттях типу «Даккам»
на грунтовий матеріал наносять ПВХAпасту.
Короткі відрізки ниток спеціальним приA
строєм наносяться торцями в шар ПВХAпаA
сти і висушують у сушильній камері.
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Спосіб типу «Бондакс» – це виробництво, яке складається
з трьох послідовних етапів: нанесення на грунтовий матеріал
(рекомендується джгутова тканина) шар адгезиву, формування
ворсового покриву з пряжі, яка подається зі шпульника (проA
цес полягає в нарізанні ворсових пучків і закріпленні їх в шарі
адгезиву), термообробки серормового килимового покриття для
закріплення ворсових пучків в адгезиві з наступним їх охолодA
женням і стружкою ворсового покриття. В якості адгезива виA
користовують клейAрозплав. Продавлюючи в процесі виробницA
тва пучки пряжі через отвір, плунжер надає їм VAформи і
допомагає проникнення їх в шар клею.

Вироби з ворсовим покривом з суцільних ниток виробляA
ють за такою технологічною схемою: полівінілхлоридна плівкоA
ва основа надійно закріплює нижні кінці петель ворсових ниA
ток, утворюючи щільну ворсову поверхню.

Для формування ворсової поверхні використовується пряA
жа, яка виготовлена із суміші хімічних волокон з натуральниA
ми волокнами і відходами текстильного виробництва.
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Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте етапи створення килима та килимових
виробів.

2. Згрупуйте асортимент килимів та килимових виробів
машинного способу виробництва.

3. Дайте товарознавчу характеристику тканих килимів та
килимових виробів.

4. Як поділяються ворсові ткані килими за способом виробA
ництва?

5. Охарактеризуйте неткані килими і килимові вироби.
6. Як групують неткані килимові вироби за способом виробA

ництва?
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Незважаючи на інтенсивний розвиток машинного виA
робництва килимів, ручне килимарство зберігається і дедалі
набуває все більшого розвитку, бо створення килимів є неA
вичерпним джерелом задоволення людських потреб до хуA
дожньої творчості. Для кожного народу і його майстрів хаA
рактерні свій стиль притаманний як національним ознакам
декоративного мистецтва.

Групують килими і килимові вироби ручного способу виA
робництва за такими ознаками: призначення, волокнистий
склад, структура пряжі, спосіб виготовлення та оздоблення.

За призначенням килими є: настінні та підлогові. Крім киA
лимів і килимових доріжок є ще вироби для інтер’єру – покриA
вала, ліжники, коци, прошивки, ходники, торби, сумки, мішки
для зберігання продуктів і одягу, попони, підсідельники та баA
гато іншого.

За волокнистим складом ворсової поверхні килими і килиA
мові вироби поділяються на: чисто вовняні (не менше 95% вовA
няного і не більше 5% іншого волокна, введеного для отриманA
ня зовнішнього ефекту); напіввовняні (змішані) – з вовняних
волокон з додаванням з штучних чи синтетичних волокон.

За структурою поверхні розрізняють безворсові і ворсові
килими та килимові вироби.

За висотою ворсового покриву килими бувають низьковорA
сові (висота до 4 мм), середньоворсові (4–6 мм), високоворсові
(6–10 мм).

За щільністю (кількістю ворсових пучків на 1 кв.дм) килиA
ми бувають:

� малої щільності – до 1000 пучків;
� середньої щільності – 1000–1500 пучків;

6
Асортимент килимів і
килимових виробів ручного
способу виробництва
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� щільні – 1500–2500;
� високої щільності – 2500–3600,
Чим вищий ворс, тим більша щільність і чіткіший малюнок.
Згідно ДСТУ 1982–97 «Килими і килимові вироби укA

раїнські. Загальні технічні умови» класифікують килими і киA
лимові вироби за наступними ознаками:

1. На п’ять категорій складності – I, II, III, IV, V. Категорія
складності рисунків килимів і килимових виробів залежить від
композиції, виду орнаменту, переплетення, показника змінюваA
ності кольору візерункової пряжі уток, кількості кольорів у
гаммі килима, розміру килима і килимового виробу і визначаєть
відповідно до інструкції «По визначанню груп складності риA
сунків килимів і килимових виробів».

2. За композицією рисунку килими і килимові вироби подA
іляють на три групи: рапортну, симетричну і асиметричну.

Рапортна композиція складається з повторюваних в певному
ритмі візерунків одного масштабу, однакової форми колориту.

Симетрична композиція будується на одній або двох вісях
симетрії. При одній вісі композиція одного боку малюнка має
дзеркальне відображення на другому боці вздовж килима або
по всій його ширині. При двох вісях симетрії візерунок, розтаA
шований в одній четвертій частині килима, повторюється і в
інших його ділянках.

Асиметрична композиція з вільним розташуванням візеA
рунків на площині виробу є найскладнішою. У ній силует і
форма орнаментальних мотивів не повторюються.

3. За видом орнаменту рисунки килимів і килимових виA
робів поділяються на три види:

� геометричний з прямокутним вирішенням форм;
� геометричний з округлим вирішенням форм;
� рослинний з плоским вирішенням форм.
4. Розміри та форма килимів і килимових виробів цим станA

дартом не обмежуються.
За формую килими можуть бути прямокутні, квадратні,

круглі, овальні та ін. Площа їх коливається від 1 до 100 кв.м,
ширина доріжок – від 45 до 450 см.
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Безворсові килими. Вони являють собою одношарові одноA
або двобічні тканини, візерунок яких створюється переплетенA
ням кольорових ниток уток і сирової основи. ХудожньоAстильA
ові ознаки їх оздоблення склались історично і носять регіональA
ний характер упродовж багатьох віків.

Українські народні килими бувають з геометричним, геоA
метризованоAрослинним і рослинним орнаментом. Поряд з
орнаментальними в Україні виготовляються орнаментальноA
тематичні килими (з окремими сюжетами) і сюжетноAтемаA
тичні (гобелени).

Вишуканим багатобарвним орнаментом славляться килими
Лівобережної України і середнього Подніпров’я – Київщини.
Цікаві форми рослинного орнаменту мають килими Поділля,
Буковини, Волині (східної частини). На Лівобережній Україні
(Полтавська, Чернігівська, Сумська, Харківська області) вигоA
товляють килими гладкі двобічні і ворсові – коци на вертикальA
них верстатах – кроснах гребінковою технікою. Оздоблюють
переважно рослинним, рідше – геометричним орнаментом. В
оздобленні переважають зображення великих квітів, розташоA
ваних на полі килима окремими мотивами або зібраних у пучA
ки, галузки чи букети. Рослинні мотиви розташовуються верA
тикальними чи горизонтальними рядами, в шаховому порядку,
компонуються навколо великого центрального букета чи кошиA
ка з квітами. Орнаментальні рослинні мотиви здебільшого тракA
тують стилізовано, площинно й дещо умовно.

Рослинні композиції часто збагачені зображеннями коA
шиків, глечиків, бантів (кокард). Іноді квіти стилізовані, подані
в поперечному розрізі, розкладені на окремі частини кольороA
вими плямами (Лубенський, Гадяцький і Занківський повіти на
Полтавщині).

З початку XX ст. з’являються килими, прикрашені букетаA
ми троянд, що за технікою виконання нагадують вишивку хреA
стиком. У створенні художнього образу визначне місце посідає
кайма, яка заповнюється безперервною рослинною гірляндою
або рядком не з’єднаних між собою рослинних мотивів. КолоA
рит килимів лівобережного регіону України м’який і мальовниA
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чий. Характерне поєднання золотистоAжовтих, сіроAзелених,
ніжноAсірих, коричневого, рожевого, червоного і білого кольорів.
Кайма має забарвлення, протилежне фону основного поля.

У цьому регіоні килими з геометричним орнаментом трапA
ляються рідко. За композицією їх умовно поділяють на два
типи: килими із загальним фоном, на якому розташовані геоA
метричні мотиви, і фоном, розкладеним на поперечні смуги
різнокольорових розеток, ромбів. Колорит цих килимів менш
витончений, поєднання фарб контрастніше. Їм притаманне
зіставлення брунатного, зеленого, червоного і білого кольорів.

Виробництво цих килимів зосереджено на Решетилівській
фабриці художніх виробів Полтавської області і Дігтярівській
фабриці художніх виробів Чернігівської області.

Специфічною особливістю рослинного орнаменту килимів
Київщини є те, що в їх композиціях квіти, листя і стебла поA
мірно розтягуються в різні боки, виглядають значно здрібнілиA
ми. Рослини часто групуються у вигляді деревця, інколи посадA
женого у вазон.

Геометричний орнамент київських килимів поступається росA
линному. Часто це просто згеометризовані рослинні візерунки
(восьмикутні розетки, східчасті ромби). В цих килимах чітко визA
начене основне поле, як і в рослинних, наявна широка кайма.

У забарвленні київських килимів переважають чорний, бруA
натний, червоний, білий і жовтий кольори, іноді темноAсиній і
блакитний. Фон – переважно чорний, брунатний, жовтий, трапA
ляється також червоний і малиновий.

Промислове виробництво килимів організоване в килиA
марських артілях у селах Баришівка і Веселинівка КиївсьA
кої області.

У килимах Поділля переважаютьгеометричний і рослинний
орнаменти. Найбільш характерними є рослинні килими вазоA
вого типу (південноAсхідне Поділля). Самі вазони інколи переA
творюються на вигадливі орнаментальні мотиви. В східноAподA
ільських килимах вазового типу часто в композицію вводять
фігурні композиції – птахів, тварин, людей і цілі жанрові сцеA
ни, які розташовуються на широкій каймі.
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Своєрідною групою килимів з рослинним орнаментом є
килими Західного Поділля (Збаражчина) – виразний умовноA
декоративний малюнок стебла, листків, восьмипелюсткових
квіток і чітке розташування на площині килима по вертикалі
та яскравий, найчастіше червоний колір фону.

Подільські килими з геометричним орнаментом, на відміну
від лівобережних і правобережних, вирізняються багатством орA
наментальних мотивів і різноманіттям композиційної будови
(Хмельниччина). Тут типовим є характерний спосіб членуванA
ня площини килима на поперечні смуги й заповнення їх геометA
ричними візерунками у вигляді ромбів різної величини, форми,
зубчастості або східчастого контура з гачковими виступами.

Для колористичного оздоблення килимів Поділля характерA
не поєднання насичених кольорів – чорного, червоного, синьA
ого, фіолетового, білого і яскравоAжовтого. В колористичному
оздобленні спостерігається поступовий перехід кольорів від
теплих брунатних, жовтоAзелених і сірих – на сході і до холодA
них малиновоAчервоних, синіх, фіолетових – на заході.

Важливими осередками килимарського промислу на Поділлі
є Клембівська і Городківська фабрики художнього об’єднання
«Вінничанка» (1974 р.), Жмеринська текстильноAгалантерейна
фабрика (1968 р.).

На Буковині (Чернівецька область) побутує геометричний
орнамент, дуже близький за мотивами до подільських. КольоA
рова гама: часте поєднання чорного з жовтим, оранжевого з
фіолетовим, рожевого з білим, синього з буряковим.

Важливим осередком килимарства на Буковині є ХотинсьA
ка фабрика, яка створена у 1960 році на базі артілі в м. Хотині
за рахунок укрупнення дрібних килимарських цехів. Основний
вид продукції фабрики – гладкі двобічні килими, оздоблені
поперечними смугами геометричного або стилізованого рослинA
ного орнаменту.

В оздобленні Волинських килимів (Волинська, північні райA
они Львівської і Хмельницької та південноAзахідні ЖитомирсьA
кої області) поширені геометричні і рослинні орнаменти. РосA
линний орнамент південноAсхідної Волині подібний до
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орнаменту північноAкиївських килимів. У килимах північноA
східної Волині є прагнення до геометризування рослинних
мотивів, поєднання їх у композиції з геометричними візерунA
ками (Овруцький і Коростенський). У килимах сіл Бехи,
Сингаї, Діткові (Коростенського району) і села Чоповичі
(Малинівського району) в оздоблені використовується своєA
рідний фігурноAгеометричний мотив. Для Західної Волині
характерні килими, оздоблені переважно геометричним орA
наментом (з Ратного).

Колористичне оздоблення Волинських килимів витримане
у гармонічному поєднанні синьоAрожевого і ясноAбрунатного
тонів. Виробництво цих килимів налагоджено в цехах ОвруцьA
кого і Дубнівського комбінатів та Житомирської фабрики іграA
шок і сувенірних виробів.

Килими Прикарпаття виникли на грунті місцевого народноA
го художнього ткацтва та багатих традиціях західноподільськоA
го килимарського промислу. Основними осередками прикарA
патського килимарства стали міста Косів, Коломия на
ІваноAФранківщині та Глиняни на Львівщині.

Основною продукцією прикарпатських майстерень є
двобічні гладкі килими, ліжники, оздоблені геометричним
орнаментом. Найпоширенішими є смугасті килими без єдиA
ного поля і кайми. Площа таких килимів розбивається на
кілька орнаментальних смуг (3, 5, 7), заповнених геометричA
ними візерунками – ромбами зі східчастим або зубчастим
контуром, вигадливої конфігурації і мотивами, що мають
назви пили, клинці, рачки, кочільця, кучері, гребінці, медянA
ки та ін. Смуги нерідко розмежовуються безвізерунковими
смугами – баточками, які пом’якшують орнаментальну наA
пругу композиції. Смугасті килими, залежно від мотивів,
отримали назви «Гуцул», «Граничний», «Чичер», «Кучері»,
«Нарцис», «Скрипки» (ІваноAФранківщина).

Колористичне оздоблення багатобарвне, для них характерA
не поєднання здебільшого теплих тонів – золотистоAжовтого,
оранжевоAчервоного, ясноAбордового, брунатного, темноAзеленоA
го, доповнених білими й сірими кольорами.
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Сьогодні Косівщина – найпотужніший на Західній Україні
осередок виробництва килимів і килимових виробів: Косівське
виробничоAхудожнє об’єднання «Гуцульщина», якому підпоA
рядковані цехи в селах Кути, Пістань, Яблунів, Косівський хуA
дожньоAвиробничий комбінат Художнього фонду України, фабA
рика художніх виробів у Коломиї.

На Львівщині у кращих традиціях прикарпатського орнаA
менту виробляє килими і килимові вироби Глинянська фабриA
ка художніх виробів. Визначальними рисами глинянських киA
лимів є поєднання геометричних стилізованоAрослинних
мотивів, симетрія і чітко виражена ритмічність. Від подібних
косівських чи подільських килимів (ІваноAФранківщина) вони
відрізняються посиленою графічністю, трактуванням форм, пеA
реважно холодним зеленкуватоAпісковим або охристоAбрунатA
ним колоритом і композиційною будовою.

Смугові композиції глинянських виробів відрізняються від
гуцульських розбіркою форм мотивів на вузьких візерунчастих
смугах. У переважній більшості ці мотиви нагадують літеру «X»,
розташовану горизонтально або зображену у вигляді сучасних
ромбічних фігур, розміщених скісними рядами і вирішених у
двох наближених за тоном кольорах. Ведеться робота з відродA
ження місцевих традицій килимарства – з рослинноAгеометричA
ним орнаментом та меланжевою тональністю фону.

Закарпатські килими в українському народному килиA
марстві відзначаються своєрідними рисами. Так, наприклад,
килими з геометричним орнаментом виготовляють у селі АрA
данове Іршавського району. Вони мають спільний фон і кайA
му. Центральне поле в них займає один великий ромбовидA
ний мотив або кілька менших ромбовидних. Геометрична
тематика переважає і в килимах села Ганичі, в яких здебільA
шого ромбовидні фігури розташовані на килимі по горизонA
талі в один або два рядки. В цих килимах ще трапляються
геометризовані рослинні візерунки й геометричні мотиви
більш складної конфігурації.

Цікаві є орнаментальні композиції закарпатських килимів,
в яких у вигляді типово геометричних фігур (трикутників,
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гачків, чотирикутних розеток) скомпоновані своєрідні рослинні
мотиви – гілки, квіти і смерічка.

Цікавим в орнаменті є килим (копечник), що за характером
оздоблення наближається до буковинських залавників. Він має
загальний чорний фон, орнамент значною мірою геометризоваA
ний, виразно наближається до рослинного. Добре виглядають
багатопелюсткові квіти, пуп’янки, гілки.

Колорит закарпатських килимів, як і буковинських, контрасA
ний – спостерігається часте поєднання рожевого кольору з темA
ноAвишневим і яскравоAзеленим. Виробництво їх налагоджено у
селах Ганичі (цех тепер підпорядкований Тячівській фабриці),
Ясинях, у ткацькому цеху села Новоселиця Тячівського району.

До безворсових килимів ручного виготовлення відносятьA
ся гобелени. Першу гобеленову мануфактуру організував у
XV ст. французький хімікAтекстильник Жан Гобелен.

Гобелени за характером виконання і художнім трактуванA
ням наближаються до народних килимів. На них зображені
релігійні сюжети, визначні історичні події, сцени розваг, полюA
вання тощо. Українські давні гобелени, на відміну від західноєA
вропейських, зокрема французьких, відрізняються підвищеною
декоративністю, контрастнішим колірним зіставленням, а також
узагальненням форм зображуваного, звуженням тональної гами
і виразним зв’язком з традиціями народного ткацтва. Хоча виA
конували їх ручною технікою народного гладкого килима,
стильно вони значною мірою імітують твори станкового живоA
пису або кольорової графіки.

У класичних гобеленах кількість відтінків ниток уток стаA
новить десятки тисяч.

За стандартним визначенням (ДСТУ 2199A93 «Килими та
килимові вироби. Терміни та визначення») гобелен – це наA
стінний килим з витканими візерунками, зображеннями, приA
значений для оздоблення інтер’єрів житлових та побутових
приміщень.

Незважаючи на дуже низьку продуктивність ткання (до
1,5 кв.м на рік на одного майстра), ручне виготовлення гобеA
ленів існує майже в усіх країнах світу. Гобелени ручної роботи
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відносять до антикварних виробів. Їх використовують для озA
доблення найбільш престижних приміщень і будівель – урядоA
вих палаців, фірмових офісів тощо.

Народні умільці виготовляють ще й мініAгобелени. Це оригA
інальний вид гобеленового мистецтва, площа якого варіює в
межах 0, 01–0,04 кв.м.

Крім килимів та гобеленів, видовий асортимент українських
безворсових килимових виробів представлений такими видаA
ми (ДСТУ 2199A93 «Килими та килимові вироби. Терміни та
визначення»).

Верста – килимовий виріб безворсовий, двосторонній, виA
довженої прямокутної форми з чергуванням різнокольорових
поперечних смуг або дрібного малюнка, призначений для поA
криття дивана чи ліжка.

Доріжка килимова – килимовий виріб у вигляді смуги
шириною 45–450 см з малюнком незамкнутої композиції або
без малюнка, майже завжди з каймою. За матеріалом, струкA
турою, технологією виготовлення аналогічна килиму. ДоріжA
ка килимова може бути гладкою і ворсовою, призначена для
покриття підлоги.

Підсідельник – виріб килимовий, який підкладають під сідло.
Попона – покривало для коня та деяких інших тварин; виA

користовується також для покривання возів, саней тощо.
Залавник (обвиванець) – буковинський вузенький килимок,

який у Чернівецькій області вішають на стінах нижче вікон (над
лавами). Для нього характерна поперечносмугаста композиція
орнаменту; мотиви – здебільшого геометричні: смуги, ромби,
зірки. Трапляються й стилізованоAрослинні візерунки (наприкA
лад, в обвиванцях Новоселицького, Глибоцького, і СторожинецьA
кого районів). Колорит стриманий: чергування переважно чорA
ного з червоноAрожевим або синьоAзеленими відтінками.

Налавник – килимовий виріб з дрібним геометричним орA
наментом видовженої прямокутної форми, призначений для
покриття лави.

Покривало – килимовий виріб видовженої прямокутної
форми, призначений для покриття спального місця.
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Накидка – килимовий виріб ворсовий або безворсовий,
двосторонній, видовженої прямокутної або квадратної форми,
призначений для покриття крісла, стільця, стільця, сидінь авA
томобіля, журнального столика, телевізора.

Комплект килимових (веретових, ліжникових) виробів –
набір, до якого входять килим (верета, ліжник) та накидки на
крісла або стільці.

Безворсові килими виготовляють також в інших країнах,
зокрема в Молдові, Болгарії та Румунії, і широко використовуA
ють їх для оздоблення житлових та службових приміщень, поA
криття м’яких меблів.

Ворсові килими та килимові вироби
Ворсові килими в Україні представлені такими виробами,

як ліжники і коци.
Ліжник килимовий виріб ворсистий, двосторонній, прямоA

кутної форми з геометричним орнаментом, призначений для
покриття ліжка або дивана (ДСТУ 2199A93 «Килими та килиA
мові вироби. Терміни та визначення»). Особливого поширенA
ня набув на Гуцульщині, де його виробництво триває й донині.
Його орнамент складається із зубчастих різнокольорових криA
вуль, розташовані по поздовжній вісі ліжника, інколи кривулі,
перетинаючись поперечними чорними смугами, формують ромA
бовидні фігури.

Колористичні косівські ліжники багатші за верховинські.
Крім натуральних кольорів, в них використовується також черA
воний, зелений, жовтий, оранжевий. Довгий пухнастий ворс
приглушує густоту ліній і чіткість кольорових смуг.

Закарпатські ліжникиAджерги мають поперечні смуги з
дрібніших клинців, ступінчастих дрібних ромбів і чергуються з
безвізерунковими смугами.

Ліжники виготовляють на Косівському художньоAвиробниA
чому комбінаті, у місті Яворів, у селі Річці Косівського району,
у Верховинському районі, на Бойківщині, в Чернівецькій обA
ласті та у Великих Сорочинцях на Полтавщині.

Коц – ворсистий однобічний килим, поширений на ЧерніA
гівщині, Полтавщині та Харкові. Візерунок коців геометричний,
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геометризованоAрослинний, тематичний, має розпливчасті конA
тури через довгий (до 5 см) начісний ворс.

Ворсові килими мають суцільний густий оксамитовий
ворс, який надає їм значної товщини, пухнастості і високої
зносостійкості.

За висотою ворсу ці килими поділяють на: низьковорсові
(3–5 мм), високоворсові (3–11 мм), інколи зустрічаються з виA
сотою ворсу 15–18 мм.

Низьковорсові килими і вироби виготовляють високої
щільності (від 2500 до 10 000 вузлів на 1 кв.дм). ВикористовуA
ють їх в основному для покриття підлоги, меблів, прикраси стін.

Високоворсові килими призначені переважно для покритA
тя підлоги, мають щільність 900–2400 вузлів на 1 кв.дм.

Кращі ручні ворсові килими виробляють в Туркменії, АзерA
байджані, Вірменії, Дагестані. Основні райони виробництва
ручних килимів в Росії – Курська, Воронезька, Тюменська,
Курганська, Пензенська, Московська області, Ставропольський
край, Північна Осетія.

Килими Туркменії мають власні назви, які походять від райA
ону їх виготовлення: текін, ахалAтекін, пенді, іомуд, керкі, кізилA
аяк, бешір, чаудор. В якості грунтових ниток використовують
міцну кручену бавовняну пряжу, а для ворсу – високоякісну
овечу вовну весняної стрижки, інколи – натуральний шовк.
Ворсові пряжу і нитку фарбують індивідуальними барвниками
природного або синтетичного походження переважно у червоні
кольори, решту – ретельно вибілюють.

Грунт килимів надзвичайно щільний і міцний. Для цих киA
лимів використовують переважно геометричний прямолійний
візерунок, в якому і переважає червоний колір. Центральне
поле заповнене правильними рядами геометричних фігур –
гелів (рис. 14). Гель може мати форму восьмикутника, видовA
женого прямокутника зі зрізаними кутами або ромба. Гелі турA
кменських килимів оздоблюють завитками, ріжечками, зубцяA
ми, якорями, крючечками тощо. Домінуючим кольором є
червоний. Окремі елементи візерунків, крім червоного і білоA
го, можуть мати відтінки синього, зеленого, чорного, брунатA
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ного та жовтого кольорів. Бордюр має до 7 кайм, в деяких
килимах між поперечними бордюрами і торочкою застосовуA
ють безворсову смужку.

Текін і ахалAтекін – одні з кращих туркменських килимів, –
щільні (2200–3260 вузлів на 1м2), низьковорсові, середнє поле
покрите вертикальними або горизонтальними рядами орнаA
ментів, між великими орнаментами розташовані малі (гелі).
Гама кольорів – червоний, синій, зелений, кремовий, чорний.
Текін відрізняється від ахалAтекіна більш насиченим червоним
кольором, а також наявністю двох піткань.

Рис. 14. Гелі туркменських килимів:
1 – текінського; 2 – пендинського; 3 – іомудського.
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Пендинські килими (виробляють у південноAсхідній частині
Туркменії) характеризуються високою щільністю. Центральне поле
килима заповнено основними узорами. Мотив візерунка –
восьмикутний або видовжений прямокутник зі зрізаними кутаA
ми. Фон цих килимів – від темноAбордового до темноAвишневого.

Килими іомуд і чаудор мають меншу щільність (1420–
2160 вузлів на 1 кв.дм) і висоту ворсу 6 мм. Центральне поле
іодума покрито видовженими ромбовидними фігурами, розA
ташованими по діагоналі на червоному фоні. Чаудор має
візерунок з орнаментів мозаїки – гелей, розташованих по
діагоналі на червоному або іншому фоні. Основна гама тонів:
темноAвишневий, яскравоAчервоний, оранжевий, темноAкоA
ричневий, кремовий, синій, зелений.

Азербайджанські килими мають свої власні назви, які визA
начені районами їх виготовлення: куба, ширван, хіла, казах
гянджа, карабах. Візерунок частіше рослинного орнаменту, у
центральній частині сітчастий або медальйонний. КольороA
вий фон – червоний, синій, зелений, білий. Ці килими середA
ньоA і високоворсові (5–8 мм), мають середню щільність
(1290–2116 на 1 кв.дм).

Для килимів Куба характерні ювелірна філігранність тонкого
орнаменту. В цих килимах мало фону, а геометричні орнаменA
ти поєднуються з рослинним і тваринним орнаментами.

Хіла – один із найбільш цікавих в художньому відношенні
азербайджанських килимів. Орнамент центрального поля склаA
дається з мініатюрних мотивів зігнутого листка (бута) середиA
на поля може бути прикрашена невеликим медальйоном. Хіла
відзначається багатством візерунків, витриманий в спокійному
золотистоAчервоному колориті.

У візерунку Казаха переважають великі геометричні мотиA
ви і узагальнені схематичні зображення рослин і тварин. ВізеA
рунки зазвичай медальйонні. Фон червоний, темноAсиній, блаA
китний, темноAзелений.

Килими Гянджа близькі до Казах. У них переважають веA
ликі візерунки прямокутної форми, оточені дрібними фігурами
зубчастої і роговидної форм.
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Центральне поле Карабаха рівномірно заповнене візерункаA
ми квіткового або геометричного орнаменту. Кайма буває орA
наментована переважно квітковими виробами.

Вірменські килими (Єреван, Іджеван) характеризуються баA
гатством колориту, насиченістю композиції рослинного орнаA
менту. Килими «Єреван» відзначаються плавними лініями візеA
рунків і реалістичним зображенням рослин, тварин, птахів.
Візерунки взяті з ілюстрацій і прикрас вірменських рукописів,
які надзвичайно красиві.

Килими Іджеван мають звичайно в центральному полі веA
ликий медальйон, заповнений квітковим орнаментом. Гама
кольорів килимів Єреван, Іджеван: червоний, рожевий, бордо,
білий, зелений, блакитний.

Килими Дагестану (дербент, табасаран, сумах, палас) відтвоA
рюють тваринні або рослинні візерунки. Центральне поле заA
повнене великими декоративними геометризованими формаA
ми (медальйони). У колористичному оздобленні килимів
переважають кольори червоної або синьої гамми. Дагестанські
Сумахи відрізняються багатством орнаменту, основна гамма
кольору – темноAсиній або цегляноAчервоний.

Килими Ірану називають ще персидськими. Вони вважаютьA
ся кращими у світі і є сьогодні є найважливішим експортом цієї
країни. На світовий ринок ці килими надходять під назвами:
геріз, гореван, біджар, сенне, джовшаган, ісфаган, ардебіль, маA
гал, мушабад, арах тощо.

Геометричні орнаменти персидських килимів поступово були
замінені на рослинні і тепер для них характерні квіткові візерунA
ки з гладкими хвилястими лініями. За оздобленням їх поділяA
ють на мисливські, медальйонні, решіткові, вазові, дверні та моA
литовні. Налічується близько 30 типів малюнків, які мають одні
і ті самі мотиви, але використовуються в різних комбінаціях.

Грунтова тканина килима щільна і дуже міцна, висота ворA
су – різна. Килим Кашан та деякі інші, крім вовняного, можуть
мати ворс з натурального шовку.

Колористичне вирішення Іранських килимів досить барвиA
сте. Як правило, теплі кольори окремих елементів малюнка
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поступово переходять у загальний колорит і надають виробу
наповненості і ошатного вигляду.

Килими Туреччини за своєю будовою багато в чому нагадуA
ють персидські. Принципова відмінність їх полягає у композиA
ційному оздобленні та колористичному вирішенні малюнків.
Переважають квіткові і геометричні орнаменти, причому росA
линні більш стилізовані, ніж у візерунках Іранських килимів.
Часто використовують умовні або стилізовані орнаменти. ПеA
реважають теплі кольори, а між окремими елементами візеA
рунків помітні чіткі контрасти.

На міжнародних ринках турецькі килими відомі під назваA
ми анатоль, анкара, смірна, бергамо, бруси, кула, ладик, гіордес,
ушак та ін.

Туреччина, що займає плацдарм між Сходом і Заходом, стоA
літтями мала пріоритетні позиції в сфері східної торгівлі. До
Першої світової війни Стамбул був найважливішим у світі ценA
тром торгівлі східними килимами, але потім поступився свої
позиціями Лондону. Нині міжнародний центр торгівлі східниA
ми килимами перемістився в Гамбург.

Турецькі килими втілюють вікові традиції плетіння й клаA
сифікуються – як перські килими – за країною походження.
Оскільки турецьке плетіння має малоазіатські корені, тому заA
гальна назва цих килимів – килими Анатолії або Анатолійські
килими. Колись в Османській Туреччині, виробництво килимів
повністю контролювалося грецькою діаспорою.

Як і Персія, Туреччина пропонує широкий спектр килимів
різних видів – від найпростіших до чудових творінь, що випускаA
ються всесвітньо визнаними мануфактурами. Відмінними ознакаA
ми їх є, зокрема, внутрішні поперечні бордюри релігійних візерунків.
Тільки для Туреччини характерний улюблений мотив стилізованих
тюльпанів, що вважалися квітами, гідними султана. Існуючі націоA
нальні мотиви постійно збагачувалися іммігрантами, особливо турA
кменами. Анатолійські килими плели раніше не тільки в самій ТуA
реччині, й у межах всієї сфери впливу Османської імперії.

Антикварні анатолійські килими, виявлені кілька років тому
в церквах Румунії, підтверджують зв’язок з Балканами. НевеA
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лике виробництво вовняних і шовкових килимів збереглося
дотепер у Каїрі (Єгипет); у продаж вони надходять за назвою
Каїрські килими. Всесвітньої популярності набуло виробництA
во шовкових килимів у Гереке, недалеко від Стамбула.
Щільність плетіння цих килимів повинна бути не менше 1 млн.
вузликів на 1 м2. Пропонуються вироби, щільність плетіння
яких досягає 5,67 млн. вузликів на м2.

Настільки ж високу репутацію має область походження КайA
зерія (центральна Анатолія), де випускається велика кількість
шовкових килимів. Для плетіння використовується також мерA
серизована бавовна, вироби з яких рекламуються на базарах, з
метою введення туристів в оману, як килими з деревного шовA
ку, іпеклі (поAтурецьки «шовкоподібний») або флоша.
Найцінніші шовкові кайзерійські килими продаються під назвою
стамбульських, хоча вони не мають нічого спільного з антикварA
ними плетеними килимами «заре ага» із стамбульського КумA
Капи. На основі традиційних візерунків окремі імпортери розA
робляють нові варіанти дизайну, пропоновані ними на ринку під
торговельними марками Azerie, Samsun, Yalia, Yuntdag, Tollu та
ін. У Німеччині існує великий попит на такі нові вироби. Ринок
буде й надалі збагачуватися новими виробами. Для плетіння
використовується турецький вузлик; зустрічаються як розшароA
вані, так і нерозшаровані варіанти плетіння.

Килими Китаю (див. каталог килимів) поділяють за регіонаA
ми їх виготовлення на сіньцзянські, тяньдзинські і сичуанські, а
в межах кожного регіону – ще на певні різновиди і відповідні їм
назви. Так, сіньцзянські килими називають ще самаркандськиA
ми, аркендськими або кашгарськими. Незважаючи на певні регA
іональні відмінності, в оздоблені китайських килимів є багато
спільного. Малюнки решіткові або у формі медальйонів. РешітA
кові малюнки складаються з решіткових візерунків, які розміщуA
ються окремими групами, забарвленими п’ятьма однаковими коA
льорами. Переважають кольори червоні, жовтогарячі і блакитні.
Медальйонні візерунки формуються з квіткових мотивів, у сеA
редині яких розміщують умовний круглий знак «шоу» – символ
щастя. У рослинних орнаментах переважають зображення стилA
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ізованих квітів – лотоса, півонії, а у тваринних – зображення риб,
птахів, драконів, міфічних чудовиськ тощо. Часто центральне
поле килима має вільне, не заповнене орнаментом тло. Кольори
його різноманітні: зелені і темноAсині, лимонноAзолотисті, рожеві,
бірюзові, білі, червоні, брунатні. Кайму килимів часто оформлюA
ють грецькими орнаментами.

Характерною особливістю китайських килимів є своєрідний
прийом рельєфного оздоблення ворсу. За контуром малюнка
ворс підстригають на різну висоту, що надає скульптурності й
об’ємності окремим елементам візерунка. Ворс тла при цьому
залишають найнижчим, що ще більше підсилює рельєфність і
об’ємність малюнка. Китайські килими досить довговічні, їх
широко використовують для покриття підлог.

Китайська культура плетіння килимів відповідає історії країA
ни. В якості традиційних сюжетів сьогодні використовуються
зменшені, великі й асиметричні візерунки, розроблені з метою
експорту сто років тому. Антикварні вироби характеризуються
пишними візерунками з медальйонами, бордюрами й заповнеA
ними симетрично в чотирьох напрямках внутрішніми простоA
рами. Такий розподіл можна й сьогодні ще виявити в килимах
так званого пекінського стилю. Варіант продукції такого походA
ження являють собою пекінські килими з античною обробкою
(AntikAFinish). Тут варто згадати області походження ПаоAТоу
(головним чином гобелени) і Нінсья, а також вироби областей
Хотан, Кашгар, Ярканд і Канзу.

Інтенсивна орієнтація китайської килимової промисловості
на експорт проявляється в класифікації щільності плетення. Крім
того, китайські килими класифікуються за висотою ворсу (поA
англійськи pile), що вказується в дюймах. Розшароване плетиво
називають у Китаї «closed back», нерозшароване – «open back».

Поряд із відомими китайськими випускається все більше й
більше килимів з персидськими і турецькими малюнками; намаA
гаються також копіювати кавказькі зразки. Китайський «Герек»
нічим не поступається турецьким аналогам. Вироби з подвійним
вузликом імітують турецький вузлик. Найтонший на сьогодні
килим ручного плетення у світі виготовлений у Китаї – китайсьA
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кий «Герек» відрізняється щільністю плетення 10,8 млн. вузA
ликів на 1 м2. Китай поставляє й дешеві шовкові килими зі
щільністю плетення 150 рядів та шовковим блиском.

Ще одну групу утворюють обюссонAгобелени. Ткані вироA
би точно відтворюють за кольором і характером своїх античних
попередників.

Провінція Синк’ян, західний регіон Китаю, є батьківщиною киA
лимів, у яких використовуються елементи туркменського стилю.

Найважливіші виробничі території є одночасно й закупівельA
ними центрами: Бейджин (Пекін), ТяньAЦинь, Кантон і Шанхай.
У Хенане ведеться, в основному, торгівля шовковими килимами.

Килими Непалу і Тибету (див. каталог килимів). Посилена
орієнтація на європейські тенденції оформлення інтер’єрів і зниA
ження попиту на класичні персидські килими привели до того, що
виробництво килимів у Непалі досягло високого рівня й набуло
ринкового значення. Раніше ці килими продавалися як НепалоA
тибетські, сьогодні їх називають Непальськими килимами.

Техніка плетення має тибетські корені. При плетенні навколо
прутка зав’язуються безперервні вузли, які в горизонтальному наA
прямку утворюють ряд петель. Після того як пруток повністю поA
кривається вузлами, петлі підрізаються зверху, і ворс розправляєтьA
ся. Застосування такого швидкісного методу можливо тільки тому,
що непалоAтибетський килим є дуже плоским і має однотонні ділянA
ки великого розміру, а вузлик – форму перського вузлика.

У візерунку й стилі проявляються вихідні китайські й
східноAазіатські впливи, у них відбивається площинність звиA
чайного китайського плетива. Непальські килими виготовляA
ються за проектами колірного оформлення візерунка, пропоноA
ваними європейськими й американськими дизайнерами.
Центром закупівель є столиця Катманду.

Ручні ворсові килими виготовляють майже в усіх євроA
пейських країнах: Болгарії, Польщі, Франції, Італії, Бельгії та ін.
Розвиток машинного способу виготовлення килимів у цих країA
нах призвів до помітного звуження ручного килимарства: воно
залишилося й існує як своєрідний вид народного декоративноA
го мистецтва.
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Килими і килимові вироби постачаються поштучно чи
комплектами. Комплектність килимів і килимових виробів
повинна відповідати контрольним зразкам. Допускається, за
узгодженням із споживачем, кількість виробів у комплектах
змінювати.

Килими і килимові вироби, що входять до комплекту поA
винні мати єдине художньоAколористичне вирішення, категоA
рію складності, техніку виконання і структуру.

Питання для самоконтролю

1. Як групують асортимент килимів та килимових виробів
ручного способу виробництва?

2. За якими ознаками класифікують килими ручного спосоA
бу виробництва?

3. Дайте товарознавчу характеристику асортименту безворA
сових килимів ручного способу виробництва.

4. Охарактеризуйте асортимент килимів Прикарпаття.
5. Охарактеризуйте особливості оздоблення Волинських та

Закарпатських килимів.
6. Дайте товарознавчу характеристику ворсових килимів

ручного способу виробництва.
7. Охарактеризуйте асортимент ручних ворсових килимів

Туркменії та Вірменії.
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Перехід від ручного до машинного виробництва килимів
бере свій початок у Європі приблизно з 1825 року, коли стала
застосовуватись винайдена у 1806 році французьким ткачем
Жозефом Жаккардом машина, на якій можна було ткати різні
візерункові тканини і килими.

З ХVII століття Німеччина й Бельгія почали диктувати моду
на килими. І в наш час виробники килимів з Німеччини
(HALBMOND) і Бельгії (PRADO, BALTA, VERSTRAETE &
VERBAUWEDE) є лідерами на світовому. Продукцію цих фірм
відрізняє вишуканість і оригінальність дизайну, велика розA
манітність моделей, стилів, колірних гам і фактур – від точних
копій персидських килимів і етнічних орнаментів до авангардA
них авторських розробок. Килими машинного способу виробA
ництва виробляються зі спеціально відібраної 100%Aної новозеA
ландської вовни з висотою ворсу від 4 до 12 мм та щільністю від
320 000 до 1 016 400 одиниць на 1 м2, а також із сучасних синтеA
тичних матеріалів з відмінними споживними властивостями.

Асортимент машинних килимів групують за різними ознаками.
За призначенням килими і килимові вироби машинного

способу виробництва групують на: настінні, підлогові, для поA
криття сходів, крісел, стільців, диванів, столів, сидінь для автоA
мобілів тощо.

За волокнистим складом ворсової поверхні на:
� чистововняні (не менше 95% вовняного волокна і не

більше 5% іншого волокна, введеного для отримання зовA
нішнього ефекту);

� напіввовняні (змішані) – з вовняних волокон з додаванA
ням штучних і синтетичних волокон (не менше 45% вовA
няного волокна);

7
Асортимент килимів і
килимових виробів
машинного способу
виробництва
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� з хімічних волокон.
За структурою пряжі (ниток):

� з пряжі гребінного і апаратного способу прядіння;
� ниток видозміненої структури (об’ємних, текстурованих,

фасонної крутки, фібрильованих та ін.);
� металізованих ниток.
За способом виробництва килими машинні бувають:
� ткані (двополотні, пруткові, аксмінстерські);
� неткані (ворсо прошивні (тафтингові), трикотажні, голA

копробивні, в’язальноAпрошивні, клеєні (з електростатичA
ним ворсом).

За структурою поверхні килими бувають:
� ворсові;
� безворсові;
� комбіновані (поєднані за малюнком ворсової і безворсоA

вої поверхні).
За характером ворсового покриття килими бувають:
� з розрізним ворсом;
� з нерозрізним (петельним) ворсом;
� з комбінованим (поєднання розрізного і петельного) та

рельєфним (різна висота ворсу) ворсом.
За висотою ворсу килими і килимові вироби поділяють на:
� низьковорсові (до 4 мм);
� середньоворсові (4–6 мм);
� високоворсові (5–20 мм).
За щільністю (кількість ворсових пучків на 1кв.дм) килими

бувають:
� малої щільності (до 1000 пучків);
� середньої (1000–1500 пучків);
� щільні (1500–2500 пучків);
� високої (2500–3600 і вище пучків).

 За характером формування малюнка:
� з візерунковим тканим, який формується ворсовою нитA

кою різного кольору в процесі виробництва;
� з вибивним, одержаним за допомогою друку;
� з рельєфним, одержаним за допомогою різної висоти ворсу;
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� з ефектним, одержаним за рахунок використання ниток
фасованої крутки.

За тематикою візерунки бувають:
� з геометричним і рослинним орнаментом;
� стилізованим рослинним і тваринним орнаментом;
� сюжетноAтематичні.
За видом основної і додаткової обробки виворотного боку:
� крахмальноAклеєвим і латексним розчином;
� спеціальними обробками (незминальною, малоусадковою,

молестійкою, антигнильною).
� прошивні, неткані і трикотажні килими можуть дублюваA

тися з губчастою, пористою, теплоAзвукоізоляційною піноA
латексною і піноуретановою основою.

За формою килими можуть бути круглі, овальні, прямокутні,
квадратні та ін.

За площею – від 1 до 100 кв. м.
За шириною – доріжки від 45 до 450 см.
Вік килима є характеристикою, що являє найбільші складA

нощі для оцінювання; найбільш складним завданням є локаліA
зація достатнього інтервалу часу створення для старих і антиA
кварних килимів. Для деяких мануфактурних килимів зразки
плетення міняються приблизно кожні десять років, у такому
випадку завдання трохи спрощується. На допомогу приходять
власна кваліфікація, багаторічний досвід і спільні експертизи за
участю колег.

Тим часом у килимовій галузі склалася певна система клаA
сифікації віків килимових виробів, опублікована експертним
об’єднанням:

� антикварні (античні) килими – більше 100 років;
� дуже старі килими – 50–100 років;
� старі килими – 20–50 років;
� нові килими – 20 років і менше.
Зазначені відносно короткі інтервали часу пояснюються

досить швидким зношуванням текстильних виробів; поняття
«антикварні» використовується митними органами.
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На ринку 90% килимів являють собою вироби, виготовлені
протягом останніх 20 років. Добре збережені старі вироби, тобA
то килими, виготовлені як мінімум 50 років тому, представлені
в менших кількостях.

Асортимент тканих килимів
та килимових виробів

Виробляють їх невеликими партіями з багатим малюнковим
орнаментом і колоритом, різної форми і розмірів.

Ткані килими і килимові вироби є ворсові і безворсові.
Безворсові ткані килими і вироби являють собою одношаA

рову строкату тканину, виготовлену шляхом різних переплеA
тень на звичайних або багаточовникових ткацьких верстатах.
За зовнішнім видом вони нагадують гобелени, килими, декораA
тивні рядна.

На сьогодні асортимент їх обмежений і представлений лише
такими видами, як килимами, паласами і доріжками. Ці вироби
за волокнистим складом напіввовняні (основа з бавовняної,
віскозної, вовняної змішаної пряжі, а уток – з вовняної змішаA
ної пряжі різної лінійної щільності і структури). За оздобленA
ням безворсові килимові вироби бувають строкаті жаккардові
різного орнаменту, з кольоровими смугами, меланжеві, строкаті
з елементами ручної вишивки тощо. Виробляють килими і паA
ласи різних форм і розмірів, а доріжки – різної ширини.

Ворсові килими включають двополотні жаккардові, прут>
кові і аксмінстерські килими і килимові вироби.

Двополотні жаккардові килими за якістю і художнім офорA
мленням найближчі до килимів ручної роботи. Вони досить
щільні, зносостійкі й є кращими з відомих машинних килимів.

Технологія їхнього виробництва дає можливість одержуваA
ти найбільшу заповненість поверхні килиму ворсовими пучкаA
ми, найвищу міцність закріплення ворсових пучків в каркасі, в
результаті чого одержують багатокольоровий (5–6 кольорів) маA
люнок з м’якими контурами орнаменту, за структурою дуже
подібний до килимів ручного виробництва.
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Зовнішня подібність підсилюється й тим, що малюнок двоA
полотного килима, як і ручного ворсового, повністю виводитьA
ся на зовнішній бік. Крім того, ці килими близькі до ворсових
ручних за якістю і художнім оздобленням.

Асортимент двополотних жаккардових виробів представлеA
ний сьогодні килимами 5Aколірними з чисто вовняним, змішаA
ним ворсом, а також з ворсом з хімічних волокон і доріжками
трьохколірними з ворсом з хімічних волокон.

До складу змішаної пряжі для ворсу, крім грубих і напівгруA
бих волокон вовни, можуть входити волокна нітронові, мтилонові,
капронові, полівінілхлоридні і віскозні в різних пропорціях.

Для ворсу із хімічних волокон застосовують джгут поліпроA
піленовий текстурований фарбований або профільований, текA
стуровану комплексну віскозну нитку, пряжу напівгребінну
поліамідну фарбовану.

Для ворсової поверхні доріжок двополотних застосовують
нитку капронову текстуровану джгутову профільованого перерізу.

Продуктивність двополотних килимових верстатів досяA
гає 6–7 кв.м/год. Виробляють килими таких розмірів, см:
180x100; 200x140,300x200; 350x200; 380x280; 400x280;
400x300; 500x300. Крім килимів, виробляють килимові доріA
жки шириною, см: 45x450.

Маса 1 кв.м в середньому складає 21,4 кг, кількість ворсових
пучків досягає не менше 2500 на 1 кв.дм виробу, висота ворсу 5–
9 мм, міцність закріплення ворсового пучка в межах 400–500 гс.

Оздоблюють ці килимові вироби рослинним геометричним
орнаментом, близьким до килимів ручної роботи.

Виробництво двополотних килимів в СРСР було розпочаA
то в 1947 році на Люберецькому і Московському килимових
комбінатах, їх також виробляють Обухівський, Цимлянський,
П’ятигорський, Цхакаєвський (Абхазія), Іджеванський (ВірмеA
нія), Кіровобадський (Азербайджан), Брестський (Білорусія),
Кайраккумський (Таджикистан), Лентварський (Литва), АлмаA
Атинський (Казахстан) комбінати, Харківський ковровий комA
бінат «Епос» і Черкаське ОАП «Хімволокно» (Україна).
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Пруткові килимові вироби. В торгову мережу надходять
килими і килимові доріжки жаккардові і гладкі.

Килими жаккардові пруткові в основному виробляються зі
змінним ворсом. Вони бувають з розрізним чотирьох і трьохA
колірним ворсом і з нерозрізним (петельним) двохколірним
ворсом. Змішана ворсова пряжа, крім грубих і напівгрубих вовA
няних волокон, включає капронові, нітронові та полівінілхлоA
ридні волокна.

Доріжки пруткові виробляють з чотирьохколірною жаккарA
довою каймою з чисто вовняним і змішаним розрізним ворсом.

Килими пруткові гладкі виробляють із змішаним розрізним
ворсом з використанням ниток видозміненої структури. ДоріжA
ки пруткові бувають гладкі і смугасті з розрізним, нерозрізним,
петельноAрозрізним змішаним ворсом, а також із змішаним неA
розрізним ворсом з використанням ефектних структур ниток.

Доріжки пруткові бувають також букльовані перевивальноA
го переплетення або з гарнітурним ефектом по змінному ворA
су, букльовані з перевивальним переплетенням ворсових ниток
з хімічних волокон (нитка капронова текстурована джгутова),
з розрізним і нерозрізним ворсом з хімічних волокон (нитка
капронова текстурована джгутова матована).

Пруткові килими, на відміну від двополотних, мають зворотA
ний бік однотонний, сформований нитками настильної осноA
ви і утоку, а при згинанні чітко видно рядок ворсу. Міцність
закріплення ворсового пучка – 300 гс, висота ворсу – 5 мм.

Пруткові килими виробляють таких розмірів, см: 200х100;
200х140; 250х170; 280х200; 350х250 та ін. Ширина доріжок, см:
50; 100; 125; 140; 150; 200.

Виготовляють пруткові килими і килимові вироби на ОбухA
івському, Вітебському, Кайраккумському, Унгенському та
інших комбінатах СНД.

Аксмінстерькі килими і килимові вироби – це багатоколірні
килими, малюнок яких формується нитками кольорової ворсоA
вої пряжі, яка механічно вводиться в каркас.

Асортимент цих килимів представлений стрічковими, трубA
частими і жаккардовими килимами, доріжками та іншими виA



І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

78

робами. Назва їх походить від міста Аксмінстера (Англія) і споA
собу виготовлення.

Аксмінстерські стрічкові і трубчасті килими здатні поA
вністю відтворювати багатобарвні народні орнаменти килимів
ручного ткацтва. малюнок на зворотний бік в цих килимах не
виводиться.

Аксмінстерські жаккардові килими і килимові вироби
користуються великою популярністю, завдяки повній своA
боді поєднання кольорів ниток ворсової пряжі. Техніка заA
безпечує використання різноманітних рапортів малюнка і
кольорових сполучень до 8, 12, і 16 кольорів. Висота ворсу
8–12 мм.

У торгівельну мережу надходять аксмінстерські килими і
доріжки багатоколірні з різними орнаментальними малюнками
зі змішаним розрізним ворсом. Килими бувають різних форм і
розмірів. Так, наприклад: 124х70; 140х70; 124х93; 137х70;
200х137; 300х250 см. Ширина доріжок – до 450 см.

Щільність килимів за утоком складає 55 ниток на 10 см, а
кількість ворсових пучків на 1 кв.дм – 1375 і більше. Міцність
закріплення ворсового пучка – 400 гс. Продуктивність верстаA
та 4–6 кв.м/год.

Аксмінстерські багатокольорові ворсові килими виробляють
на Обухівському, Вітебському і Кайраккумському килимових
комбінатах.

Асортимент нетканих килимів і килимових виробів

Ці вироби широко використовуються для покриття підлоA
ги в житлових і офісних приміщеннях як елемент інтер’єру та
як будівельний матеріал замість твердого покриття та теплоA і
звукоізоляції.

Неткані килимові покриття мають високі експлуатаційні
властивості і гарний зовнішній вигляд.

До нетканих килимів і килимових виробів відносять:
ворсопрошивні (тафтингові), трикотажні, в’язальноAпроA
шивні, голкопробивні, клеєві. На світовому ринку вони з’яA
вилися недавно.
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В основному їх використовують як підлогове покриття і в
якості основного м’якого будівельного матеріалу, тому що вони
вигідно відрізняються від твердих матеріалів, високими теплоA
ізоляційними і акустичними властивостями.

Ворсопрошивні (тафтингові) килими і доріжки в асорA
тименті нетканих виробів займають близько 60%. АсортиA
мент їх весь час розширяється і покращується за рахунок
використання нових видів килимових синтетичних ниток,
художньоAколористичного оформлення і нових технологічA
них процесів.

У торгівельну мережу надходять килими ворсопрошивні:
� з розрізним ворсом з хімічних волокон (ниток поліамідA

них текстурованих джгутових круглих та профільованих);
� з петельним ворсом з хімічних волокон (ниток поліамідA

них текстурованих джгутових круглих і профільованих,
матових і фарбованих, джгута поліпропіленового текстуA
рованого профільованого);

� з петельним ворсом з хімічних волокон з друкованим маA
люнком (ниток поліамідних текстурованих джгутових
профільованих сирових);

� з розрізним ворсом з хімічних волокон з друкованим маA
люнком (ниток поліамідних текстурованих джгутових сиA
рових);

� з розрізним подовженим ворсом з хімічних волокон (ниA
ток поліамідних текстурованих джгутових профільоваA
них, термофіксованих, фарбованих);

� з рельєфним або комбінованим ворсом з хімічних воA
локон.

Доріжки ворсопрошивні надходять у такому асортименті:
� зі змішаним петельним ворсом (вовна – 30%, полA

івінілхлоридне волокно – 60%, капронове волокно –
10%);

� з розрізним ворсом з хімічних волокон;
� з петельним ворсом з хімічних волокон (без проклейки

зворотного боку);
� з петельним ворсом з хімічних волокон;
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� з петельним ворсом з хімічних волокон з друкованим маA
люнком;

� з розрізним ворсом з хімічних волокон з друкованим маA
люнком;

� з розрізним подовженим ворсом з хімічних волокон;
� з рельєфним або комбінованим ворсом з хімічних волокон.
Структура ниток у доріжках аналогічна килимовим.
Виробляють килими різних форм і розмірів. За оздобленA

ням бувають гладкофарбовані, меланжеві, з фарбованих ниток,
з друкованим малюнком.

Тафтингові килими виробляють на Обухівському, ВітебсьA
кому, Кайраккумському, Унгенському, Лентварському комбінаA
тах, ОАП «Хімволокно» та підприємство «Вінісін» (Україна).

Трикотажні килими і килимові вироби. Це синтетичні осA
новов’язані трикотажні вироби, які в торгівлю надходять в обA
меженому асортименті.

Виробляють їх з розрізним і нерозрізним ворсом з дрібновA
ізерунковим рапортним малюнком.

Стабільність трикотажного килима в поздовжньому напрямі
досягається нитками ґрунтового ланцюжка, а в поперечному –
нитками утоку, які складають каркас.

Для закріплення каркасу і зменшення слизькості трикотажA
ного килимового покриття по підлозі на зворотний бік наноA
сять тонкий шар розчину латексу.

У торгівельну мережу надходять трикотажні килими:
� з петельним ворсом з ниток капронових текстурованих

профільованих сирових з друкованим малюнком;
� зі змішаним розрізним ворсом (вовна, волокна капрону

чи лавсану) двохколірні;
� з петельним гладким і рельєфним синтетичним ворсом

матованим, двоколірним, з друкованим малюнком.
Виробляють трикотажні килими на Люберецькому і МосA

ковському комбінатах. Ширина трикотажних килимів 70, 100,
150, 200 і 300 см. Довжина рулону 8–12 м і більше залежно від
замовника. Часом виготовляються килими розміром 300х200;
350х250; 400х300 см.
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Жаккардові трикотажні килими і килимові вироби за
зовнішнім виглядом імітують класичний двополотний тканий
килим, на зворотний бік якого повністю виводиться малюнок.
Ці килими легкі, зручні в побуті, мають підвищену зноA
состійкість і гарний зовнішній вигляд. Оздоблюють малюнки
рослинного, геометричного і фантазійного орнаменту. ВорсоA
ва основа – пофарбована поліамідна текстурована нитка, проA
шивна основа – поліамідна або поліефірна нитка, уток –
плівкова поліпропіленова фібрильована нитка.

Виробляють жаккардові трикотажні килими на ОбухівськоA
му комбінаті.

В’язально>прошивні килимові вироби з петельним ворсом,
за зовнішнім виглядом нагадують махрові тканини. Прикладом
можуть служити петельні килими типу Малімо.

Вміщують 100% синтетичних ниток. В якості ворсової осноA
ви використовують поліамідну текстуровану нитку, прошивну
основу складає поліефірна комплексна нитка, а уток – поліпроA
піленова плівкова фібрильована нитка.

Петлі ворсу закріплюються в грунтовому підкладковому
матеріалі. Каркас зміцнюють нанесенням на зворотний бік киA
лима латексної плівки.

При такому методі виробництва досягається значна еконоA
мія ворсового матеріалу, так як петлі на зворотний бік килима
не виводяться.

В’язальноAпрошивні килимові вироби надходять в торгіA
вельну мережу тільки з петельним ворсом висотою 7 мм з
ниток поліамідних текстурованих джгутових профільованих
сирових і фарбованих. Можуть бути з проклейкою зворотA
ного боку або без неї.

Голкопробивні килимові вироби (повстяні) – використовуютьA
ся для покриття поверхні підлоги в житлових і офісних приміщенA
нях. Вони виробляються різних розмірів, маса 1 кв.м – 1,8 кг. За
оздобленням можуть бути одноA і багатоколірними, гладенькиA
ми і з тисненим візерунком. Представником цих килимових
виробів є «Ворсоніт».
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Клеєні килимові покриття надходять у торгівельну мереA
жу в обмеженому асортименті, залежно від способу виробницA
тва вони бувають флоковані (ворсовий покрив утворюють за
рахунок попередньо нарізних відрізків ниток довжиною 2–3
мм), типу «Даркам», «Бондакс» і ін. (ворсовий покрив килиA
мового покриття утворюють пучки ниток або пряжі) і типу пеA
тельного «Ворсоліну» (ворсовий покрив утворений суцільниA
ми тканинами).

Флоковані вироби випускають різних форм і розмірів у
вигляді килимів та різноманітних килимових виробів. За оздобA
ленням бувають однотонні, меланжеві із вибитим малюнком.
Поверхнева густина дає 2–2,2 кг/кв. м.

Килимові вироби типу «Даркам» виробляють з розрізним
ворсом висотою до 14 мм і з використанням ниток 15 кольорів.

Килимові вироби типу «Бондакс» мають ворс висотою
19–54 мм, щільність ворсових пучків 4–10 рядів на 25,4 мм.
Використовуючи жаккардову машину, створюють візерунA
кові покриття.

Вироби з ворсовим покривом з суцільних ниток типу
«Ворсоліну» представляють собою килимові покриття у вигA
ляді двошарового рулонного матеріалу, який називають пеA
тельним ворсоліном. Для надання більшої міцності, надA
ійності і зручності покриття, зворотний бік плівкової основи
дублюють з тканиною.

Ворсолін випускають в рулонах шириною 1 м, довжиною 50 м,
товщиною матеріалу 5–6 мм, висота ворсу 4 мм.
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Питання для самоконтролю

1. За якими ознаками групують асортимент машинних киA
лимів та килимових виробів?

2. Дайте товарознавчу характеристику сучасного асортиA
менту тканих килимів та килимових виробів.

3. Охарактеризуйте асортимент двополотних жаккардових
килимових виробів.

4. Охарактеризуйте асортимент пруткових та аксмінстерсьA
ких килимових виробів.

5. Дайте товарознавчу характеристику сучасного асортименA
ту нетканих килимів і килимових виробів.
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Килими і килимові вироби маркуються художньо оформлеA
ним товарним знаком з картону згідно з ГОСТом 7933 або
цупкого паперу із зазначенням реквізитів:

� товарного знака, назви, місцезнаходження підприємстваA
виробника;

� назви виробу;
� позначення стандарту;
� артикула;
� розміру виробу (довжина, ширина, площа);
� групи стійкості пофарбування;
� складу вовняного волокна в пряжі;
� дати виготовлення;
� сорту;
� гарантійного терміну експлуатації;
� штампу контролера ВТК.
Реквізити на товарному ярлику повинні бути чітко надруA

ковані.
Для сертифікованої продукції на товарний ярлик додаткоA

во наносять знак відповідності продукції обов’язковим вимоA
гам ДСТУ 2296. Застосування знаку відповідності без одержанA
ня на це права чи використання знаків, символів та ін., що
імітують знак відповідності, не допускається.

До кожного килима мають бути надані вказівки щодо експA
луатації (пам’ятка за доглядом) згідно з ГОСТом 23348, яка
вкладається в середину пачки чи рулону.

Для виготовлення пам’ятки за доглядом використовується
етикетковий папір згідно з ГОСТом 7625.

У пам’ятці мають бути вказані умови експлуатації та рекоA
мендації з хімічного чищення килимів. Допускається друкуваA
ти пам’ятку на зворотному боці товарного ярлика.

8
Маркування, пакування
та зберігання килимів і
килимових виробів
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8. Маркування, пакування та зберігання килимів та килимових виробів

Килими і килимові вироби ручного способу виробництва,
безворсові при пакуванні скачують в рулони або складають за
довжиною чи шириною.

Кожний килим, килимовий виріб чи комплект упаковують
в індивідуальний поліетиленовий пакет згідно з ГОСТом 12302,
поліетиленову плівку згідно з ГОСТом 10354, чи папір згідно з
ГОСТом 2228, ГОСТом 8273. Допускаються також інші засоби
пакування килимів і килимових виробів, що забезпечують їх
збереженість під час транспортування і зберігання.

Вироби одного гатунку і артикулу, а також комплекти киA
лимів і килимових виробів складають у рулони чи пачки (кіпи)
масою не більше як 20 кг.

Рулони чи пачки килимів і килимових виробів та комплектів
упаковують у поліетиленову плівку згідно з ГОСТом 10354 або
папір згідно з ГОСТом 2228, ГОСТом 8273 та перев’язують у
двохAтрьох місцях шпагатом згідно з ГОСТом 17308 або іншиA
ми зв’язувальними матеріалами згідно з чинною нормативною
документацією.

Ворсові килими ручного способу виробництва пакують у
кіпи. Таке пакування захищає продукцію від впливу зовнішньA
ого середовища, від ушкоджень і псування, полегшує транспорA
тування, зберігання і реалізацію килимів.

Кожна кіпа складається з ворсових килимів визначеного
виду, але різноманітних малюнків, кольорів та розмірів.

Килими ворсові ручного способу виробництва пакують в
кіпи вагою 60–80 кг. Тарою для пакування служить лляна або
синтетична тканина чи плівка, яка відповідає вимогам стандарA
ту. Кіпи обв’язують шнурком, обвивають мішковиною і знову
обв’язують шнурком. В кожну кіпу вкладають специфікацію, а
зверху приклеюють ярлик з необхідними реквізитами.

Килими машинного виробництва шириною 70 см згортають
в рулони по 10 шт., шириною 90–110 см – по 5 шт., шириною
130–140 см – по 1–2 шт. Рулони прошивають з торцевих боків
в двох місцях, обв’язують шпагатом і пломбують. В кожному
рулоні повинні бути килими одного артикулу і гатунку.
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При транспортуванні рулони прошивають одним шаром
тарної тканини, для транспортування дрібними партіями заліA
зницею або водним шляхом – подвійним шаром тарної тканиA
ни. При транспортуванні у вагоні безпосередньо на адресу поA
купця рулони обшивають шаром тарної тканини.

Кіпу або рулон обв’язують шнурком товщиною до 8 мм.
Для запобігання псування міллю в рулони та кіпи повинні

бути вкладені мішечки з молеотруйними засобами хімічного чи
природного походження (тютюн, лаванда, полин тощо).

Килими і килимові вироби зберігають в сухих і чистих
складських приміщеннях. Килими ручного виробництва слід
зберігати на складі в розгорнутому вигляді, складеними на стеA
лажах не більше як по 50 шт. (ворсові) і 60 шт. (безворсові) в
кожному штабелі.

Килими і килимові вироби машинного виробництва ткані
чи неткані зберігають згорнутими рулонами лицьовим боком
усередину. Вони повинні також бути посипані молеотруйними
засобами.

Питання для самоконтролю

1. Які реквізити наносять при маркуванні килимів та килиA
мових виробів?

2. Як пакують килими і килимові вироби?
3. Які умови транспортування та зберігання килимів та киA

лимових виробів?
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Килими і килимові вироби (ліжники, верети, налавники,
доріжки, покривала, сувенірні килими), що виготовляються в
традиціях українського народного килимарства з чисто вовняA
ної пряжі ручним та напівмеханічним способом виробництва,
повинні вироблятися відповідно до вимог ДСТУ 1982A97 «КиA
лими і килимові вироби українські. Загальні технічні умови»,
технічних описів, затверджених у встановленому порядку та
відповідати контрольним зразкам згідно з РСТ УРСР 5.

Для виготовлення килимів і килимових виробів повинA
на застосовуватись пряжа для уток фарбована та сирова апаA
ратного прядіння чисто вовняна (РСТ УРСР 1499), а для осA
нови – сирова бавовняна (ГОСТ 6904), лляна сирова
(ГОСТ10078) та нитки лляні (ГОСТ 17A889). Допускається,
за узгодженням зі споживачем виготовляти килими і вироA
би з інших видів чисто вовняної пряжі згідно з чинною норA
мативною документацією. Склад вовняного волокна в
пітканні з чисто вовняної пряжі повинен бути не менше як
95%. Стійкість фарбування пряжі має відповідати нормам, в
балах: до впливу сухого тертя – 3, дистильованої води – 4,
світла – 5, хімічної чистки – 4, шампунювання – 4.

Масова частка жирних речовин в пітканні повинна бути не
більше як 4,5%.

Розривне навантаження пряжі має бути на менше як 0,020
± 0,005 Н.

Розривне навантаження під час розриву смужки не менше
як: для килимів за основою – 470 Н і за утоком – 685 Н, для
килимових виробів за основою – 440 Н і за утоком – 1020 Н.

Поверхнева щільність повинна бути не меншою, для килимів:
� з геометричним орнаментом – 1,110 ± 0,070 кг/кв.м;
� з рослинним орнаментом – 1,300 ± 0,070 кг/кв.м;

9 Вимоги до килимів та
килимових виробів
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� напівмеханічного способу виробництва – 0,97 ± 0,056 кг/кв.м;
� для килимових виробів – 0,800 ± 0,056 кг/кв.м.
Відхилення за числом ниток на довжині 10 см (щільність)

не повинна бути більше: за основною ± 6, за утоком ± 15.
Для оцінки щільності плетення килима рекомендується

визначати кількість вузликів на квадратному відрізку довжиA
ною й шириною не менше 10 см.

При цьому необхідно відрізняти «розшаровані» вироби від
«нерозшарованих». При підрахунку вузликів у нерозшарованих
виробах кожний вузлик враховується двічі.

У нерозшарованому килимі всі нитки основи лежать поруч
одина з одною в одній площині. Оскільки кожний вузлик має
два витка, зі зворотної сторони килима для кожного вузлика
є дві розташовані поруч петлі, які повинні розглядатися разом
як один вузлик.

Розшарований килим відрізняється тим, що кожні дві нитA
ки основи, розташовуються майже вертикально одна над одA
ною. Зі зворотної сторони килима спостерігається тільки
один вузлик, а інший схований під ним. Одна петля відпоA
відає одному вузлику.

Для підрахунку числа вузлики наколюються голками на квадA
ратній ділянці зі зворотної сторони килима, довжина й ширина
якї становить 10 см. Підрахунок ведеться в утоковому напрямку
(поперечно) і в напрямку ниток основи (по вертикалі).

Після визначення кількості вузликів у поздовжньому й поA
перечному напрямках потрібно обчислити добуток отриманих
двох чисел, одержавши, таким чином, число вузликів на 1 дм2.
Для визначення кількості вузликів, що припадає на 1 м2, резульA
тат множать на 100.

Приклад розрахунку: 80 вузликів у напрямку основи й
50 вузликів в утоковому напрямку дають в результаті: 80х50=
4.000; 4000х100 = 400 000 вузликів/м2. При цьому допускаєтьA
ся без особливих застережень допуск у розмірі приблизно 8%.
Для виробів мануфактурного виробництва відхилення можуть
бути меншими, а для виробів ручного виробництва – трохи
більшими.
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Вологість килимів і килимових виробів повинна бути не
більшою 14,7%.

У технічному описі має бути зазначено: назва виробу, арA
тикул, категорія складності, вид пряжі, лінійна густина пряжі,
розмір виробу в готовому вигляді, поверхнева щільність в
кг/кв.м, число ниток на 10 см (основи і утоку), розривне наA
вантаження, довжина торочки чи китиць на кінцях виробів, вид
обробки країв виробу, вид переплетення і номер рисунка.

Рисунки повинні бути чіткими і відповідати контрольноA
му (еталонному) зразку. Допускають, за узгодженням зі споA
живачем, зміну забарвлення, окремих елементів у відтінках
і кольорах за умови збереження загальної композиції та
складності рисунка.

Рисунок доріжок ручного способу виробництва повинен
складатися з поперечних різноколірних смуг різного розміру.
Допускається стандартом виготовлення однотонних або меланA
жевих доріжок. Категорія складності рисунка безворсових киA
лимових доріжок не визначається.

Оздоблення краю кожного килима і килимового виробу
по ширині виконується бавовняною пряжею тієї самої
лінійної густини, що й основа. Оброблення повинно бути
однаковим з обох боків та шириною не більше ніж 2 см.
Допускається стандартом обметування краю вовняною пряA
жею згідно з РСТ УРСР 1499 гармонійною за кольором
фону. Ширина обмотувального шва повинна бути від 1 до
1,5 см. У разі обметування країв пряжею в одну нитку
кількість стіжків на 10 см має складаьт від 80 до 100, а у разі
обметування краю в дві нитки – від 40 до 50. Краї та кінці
виробу не повинні обсипатися.

Пружки повинні мати з обох боків килима не менше ніж дві
нитки основи.

Килими і килимові вироби з одного або двох боків за шиA
риною чи довжиною можуть закінчуватися торочкою, яка є
продовженням ниток основи чи прив’язаною до виробу, китиA
цею чи обшивкою по краях виробу. Торочка повинна зав’язуA
ватися з краю виробу у вузли з 5–6 ниток.
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У килимах і килимових виробах площею до 1 кв.м довжиA
на торочки має складати від 5 до 8 см, площею більше 1 кв.м –
від 8 до 10 см. Торочка та китиці по краях виробів повинні бути
однаковими за довжиною. Різниця за довжиною не повинна
перебільшувати 0,5 см. Колір торочки має гармоніювати з коA
льором виробу.

Крайові зрізи верет і килимів допускається обробляти вручA
ну вовняною пряжею згідно з РСТ УРСР 1499 з утворенням
щільного шва шириною від 1 до 1,5 см.

Килими і килимові вироби машинного способу виробництA
ва за зовнішнім виглядом і структурою також повинні відповA
ідати зразкуAеталону. Допустимі норми мають відповідати виA
могам нормативної документації.

Висота килимового покриву в двополотних і аксмінстерсьA
ких килимах виражається в міліметрах. Мінусові відхилення по
висоті ворсу не повинні перевищувати 2 мм. Плюсові відхиленA
ня не обмежуються.

Мінімальна масова доля вовняного волокна у ворсовому
покриві напівшерстяних виробів повинна бути не менше 25%.

Стійкість до витирання ворсової поверхні в двополотних
килимах має складати не менше:

� для напіввовняного ворсу – 3000 обертів;
� для ворсової пряжі з хімічних волокон – 2500 обертів;
� для ворсу з хімічних текстурованих ниток – 5000 обертів.
За кількістю килими і килимові вироби повинні відповідаA

ти вимогам державних та галузевих стандартів, стандартів
підприємства, технічних умов, міжнародних стандартів, якщо
вони поставляються на експорт.

Вимоги до якості килимів і килимових виробів такі:
� килими повинні бути виготовлені зі стандартної сироA

вини;
� ворсова вовняна пряжа має бути фарбована стійкими

барвниками;
� колористика килима повинна відповідати гамі кольорів

технічного малюнка;



91
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� візерунок килима має бути чітким, ясним без змін форм
окремих елементів, мати гарний гармонійний колорит;

� щільність тканини і висота ворсу мають відповідати поA
казникам технічних умов і забезпечувати гарне заповненA
ня (застилання) лицьової поверхні;

� підстригання ворсу повинно бути рівним по всій поверхні
виробу;

� килим повинен мати чітку і правильну форму;
� розміри килимів і ширина доріжки мають відповідати

даним технічного малюнка, узгодженого з торгівельними
організаціями;

� паласна частина у ворсових виробах повинна бути виробA
лена щільним полотняним переплетенням і закріплена тоA
рочкою методом зав’язування ниток основи у вузли по
краю паласної частини;

� вироби мають бути очищені від бруду і кінців пряжі;
� на виробах не повинно бути плям;
� вироби не повинні мати механічних пошкоджень – проA

колів, прорізів, потертостей і т.п.
Згідно з ГОСТом 28867A90 «Покриття і вироби коврові неA

ткані машинного способу виготовлення. Загальні технічні умоA
ви» до нетканих килимових виробів, крім вказаних вище, ставA
ляться додаткові вимоги. Так, наприклад, висота ворсу
килимового покриття повинна бути: 5 мм – для трикотажного
з петельним ворсом, 7 мм – для трикотажного з розрізним ворA
сом, 3 мм – для в’язальноAпрошивного (Малімо), 6 мм – для
трикотажного жаккардового (Лірофлор). Висота ворсу прошивA
них (тафтингових) виробів має відповідати вимогам технічних
описів конкретних виробів.

Міцність закріплення ворсу тафтингових виробів повинна
бути не меншою 14 700 мН для розрізного ворсу і 20 000 мН –
для петельного ворсу.

Стійкість фарбування нетканих килимових виробів за
стандартом поділяється на міцну і звичайну, а норми стійкості
повинні відповідати вимогам стандарту. Так, наприклад,
стійкість міцного пофарбування має становити в балах: до суA
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хого витирання – 4, дистильованої води – 4, світла – 5 і шамA
пунування – 4.

Питомий поверхневий електростатичний опір килимового
покриття і виробів з ворсом, виготовлених з антистатичної капA
ронової текстурованої джгутової нитки, не повинен перебільшуA
вати 10х1013 Ом.

Краї штучних виробів мають бути обшиті на спеціальних
оверлочних машинах ворсовою пряжею або синтетичними
нитками в тон килимового виробу.

Вироби зі зворотного боку мають бути оброблені сумішшю
на основі синтетичних латексів. Рецептура суміші повинна
бути вказана в технічній документації на виріб.

Питання для самоконтролю

1. Які вимоги ставляться до виготовлення килимів та килиA
мових виробів?

2. Охарактеризуйте вимоги, зазначені у технічному описі
килимів та килимових виробів.

3. Охарактеризуйте вимоги до килимів та килимових виA
робів машинного способу виробництва.

4. Охарактеризуйте вимоги до якості килимів та килимових
виробів.

5. Які додаткові вимоги ставляться до нетканих килимових
виробів?
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Приймання килимів контролером споживача повинна проA
водитись шляхом зовнішнього огляду у відповідності з вимоA
гами стандарту і зразкаAеталону. Вироби, які не відповідають
зразкуAеталону, не приймаються. Приймання проводиться
згідно з ГОСТом 20566.

Килими приймають партіями. За партію приймають будьA
яку кількість килимів однієї назви, артикулу, ґатунку, оформA
лених одним документом.

Споживач повинен проводити суцільний контроль якості за
зовнішнім виглядом, щільністю, розмірами, висотою ворсу та
вибірковий щодо фізикоAмеханічних показників.

При прийманні килимів, особливо в умовах комісійної
торгівлі, необхідно знати відмінні ознаки ворсових килимів ручA
них і машинних, вартість яких суттєво відрізняються. Ворсові
килими ручної роботи мають такі особливості: на зворотній бік
повністю виводиться рисунок ворсової поверхні, поздовжньоA
бокові сторони мають пружок у вигляді безворсової смуги ткаA
нини шириною (до 6 см) щільного полотняного переплетення і
торочку, зав’язану нитками сирової основи; особливо слід зверA
тати увагу, що при згині ворсовою поверхнею назовні чітко видA
но горизонтальні ряди зав’язаних ворсових вузлів. Останні дві
ознаки відсутні в килимах машинного способу виробництва.

Перевірка якості килимів і килимових виробів проводитьA
ся на спеціальних стояках або столах, товарознавцямиAброкеA
рами, які повинні володіти діючими довідковими матеріалами
і відповідною нормативною документацією.

Після встановлення відповідності взірцюAеталону (або техA
нічному опису) перевіряють відповідність розмірів (довжини,
ширини, площі) даним, що вказані на маркувальному ярликуA
етикетці (бірці) і в супроводжуючих документах.

10
Приймання килимів і
килимових виробів в
торгівлі та оцінка їх якості
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Ширину виробів, згорнутих в короткі рулони (не більше 10 м),
вимірюють у трьох місцях, а довгі рулони (більше 10 м) – в п’яA
ти місцях, приблизно на рівних відстанях.

Розміри килимів перевіряють металевою рулеткою згідно з
ГОСТом 7502. Лінійні розміри і поверхневу щільність – згідно
з ГОСТом 3811. Щільність ниток за основою та утоком згідно
з ГОСТом 3812. Масову частку жирових речовин та склад вовA
няного волокна пряжі визначають згідно з ГОСТом 4659. ВоA
логість виробів – згідно з ГОСТом 3816. Розривне навантаженA
ня виробів – згідно з ГОСТом 3813. Стійкість забарвлення
пряжі – згідно з ГОСТом 9733.0, ГОСТом 9733.0, ГОСТом
9733.5, ГОСТом 9733.13, ГОСТом 9733.27, ГОСТом 9733.28.

Перед випробуванням зразки проб повинні витримуватись
при температурі 20±2оС та відносній вологості повітря 60±2%.
Тривалість витримки проб має бути не меншою двох діб після
їх виготовлення. Вимірювання температури та відносної волоA
гості повітря повинні проводитися згідно з ГОСТом 10681.

У торгівлі проводять суцільний контроль за зовнішнім вигA
лядом і не менше 10% від партії перевіряють за показниками
щільності і висотою ворсу.

Зовнішній вигляд килимів і килимових виробів перевіряють
візуально шляхом порівняння з контрольним зразком. КонтA
роль зовнішнього вигляду здійснюють на столі у розправленоA
му вигляді з лицьового і зворотного боку у відбитому світлі.

Візерунок має бути чітким в правильних пропорціях за коA
лоритом і гармонією кольорів, відповідати зразкуAеталону або
технічному описанню.

Щільність по основі і пітканні визначають на зворотному
боці килима шляхом підрахунку кількості ниток на 10 см.
Підрахунок проводиться не менше як у п’яти місцях рівномірA
но розташованих ниток по всій площі на відстані не менше 10
см від краю виробу. При двопітканному закріпленні ворсового
пучка підраховують кількість видимих ниток утоку і результат
збільшують вдвічі, а при трьох нитках утоку – втричі.

Висоту ворсу визначають за допомогою металевої лінійки
від основи пучка 6 мм.
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При зовнішньому огляді килимові вироби оглядають з лицьA
ового і зворотного боків для виявлення дефектів та їх оцінки.

Визначення гатунку ручних килимів проводиться в залежA
ності від наявності дефектів, наведених у табл. 1.

Таблиця 1
Назва і характеристика дефекту килимів

та килимових виробів
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Гатунок виробу визначають сумою дефектів в одному
виробі в балах. Сумарна кількість дефектів в балах для киA
лимів ручного і напівмеханічного виробництва повинна бути
не більше:

� для 1 гатунку – 5;
� для 2 гатунків – 15.
У килимах і килимових виробах ручного і напівмеханічноA

го виробництва не допускаються такі дефекти:
� різновідтінковість більше ніж один бал за шкалою сірих

еталонів згідно з ГОСТом 9733.0 та смугастістю за осноA
вою і утоком від нерівномірної товщини чи кольору
пряжі;

� слабкий пружок, що легко розривається;
� різна ширина кайми та несиметричність її розташування

відносно країв килима;
� рябизна від непокритої основи (погано прибиті нитки

утоку, що не покривають ниток основи);
� нерівномірне розміщення ниток утоку (погано прибиті

окремі нитки утоку, які різко виділяються на лицьовому
чи виворітному боці килима чи виробу);

� близна (відсутність однієї або більше ниток основи);
� викривлення розмірів та форм рисунка;
� спрощення рисунка (пропуск у центральному полі вироA

бу дрібних супровідних деталей, що веде до спрощення
художнього оформлення);

� різні плями, пошкоджені міллю ділянки, наявність бруду
та незрізаних кінцівок ниток;

� незав’язана торочка.

Дефекти килимів машинного способу виробництва. Ці
дефекти виникають або внаслідок необережного відношення
майстра, або поломки механізмів верстата.

Близни – вузькі поздовжні смуги, в яких відсутні одна або
більше основних ниток (ворсова, корінна, настильна). ОсоблиA
во помітні близни ворсової основи –на поверхні виробів утвоA
рюються безворсові смуги. Ліквідуються близни штопкою.
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Розчіска бердом – вузька поздовжня смуга, подібна до близA
ни. На смужці відсутні нитки основи, але без порушення переA
плетення. Неоднакові проміжки між нитками утворюються
внаслідок кривизни окремих зубів берда. Розповсюдження деA
фекту на великі площі веде до знищення щільності виробу і
міцності закріплення ворсових пучків.

Погана різьба (нерівна поверхня ворсу) – на поверхні прутA
кових виробів виглядає як смуги з ворсом різної висоти. ПриA
чиною виникнення цього дефекту є зігнення прутків, неоднаA
кова висота або несвоєчасне їх гострення. Дефект частково
ліквідується в процесі стрижки ворсової поверхні. Значна
нерівність ворсу веде до погіршення зовнішнього вигляду виA
робу і знижує міцність закріплення ворсових пучків.

Відсутність верхнього або нижнього «ряду» – відсутність
нитки утоку по ширині виробу після першої (верхньої) або друA
гої і третьої (нижньої) прокладки. Впливає дефект на міцність
закріплення ворсових пучків і зовнішній вигляд виробу.

Недобій в одну нитку – зменшення щільності по утоку на
невеликій ділянці виробу. Виникає дефект у випадку розладки
набірного механізму або недостатнього натягу основи.

Підплетини – ряд провисаючих основних ниток. Виникає
при обриві галева, або у випадку утворення «нечистого» зіву.

Піднирки – непідробка ниток утоку на великих ділянках.
Причина виникнення – «нечистий» зів або несвоєчасна переA
кидка човника.

Спотворення деталей орнаменту (збитий рисунок) – спотA
ворення деталей рисунка в жаккардових виробах. Виникає в
результаті неправильної розмітки або ушивки картону, а також
при відсутності однієї чи декількох карт в картоні жаккардової
машини. Впливає на зовнішній вигляд.

Нерівний пружок – край виробу нерівний, слабий або з
петельним пружком. Наявність цього дефекту утрудняє оздобA
лення виробу, погіршує його зовнішній вигляд і знижує експA
луатаційні властивості. Причина виникнення неправильна наA
вивка основи на навій, неправильна установка навою, слабкий
натяг ниток утоку.
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Потовщені нитки – потовщені нитки утоку або настильA
ної і корінної основ. При значному потовщенні різко видіA
ляються на лицьовій поверхні виробу, порушуючи структуA
ру поверхні.

Затяжка ворсу (зголений ворс) – різна висота ворсу в киA
лимах двополотних, які вироблені одночасно на верстаті. ПриA
чина виникнення – нерівний натяг ворсової основи, слабкий
натяг настильної основи, затяжка окремих ворсових ниток,
неправильна установка різального механізму. Впливає на
зовнішній вигляд виробу. При значній різниці у висоті ворсу
зменшується міцність закріплення ворсових пучків.

Смужкуватість однієї або декількох ниток – на поверхні
килима виступають нитки ворсової основи, які відрізняються
за кольором або тоном від сусідніх ниток. Виникає при недбаA
лому підборі ворсових ниток за кольором і тоном, внаслідок
чого на навій або в шпулярник попадають нитки різного кольA
ору або відтінку.

Якість килимових виробів оцінюється сумою балів на умов-
ну міру в залежності від:

� відповідності фізикоAмеханічних показників нормам, встаA
новленим нормативною документацією;

� відповідності показників міцності фарбування нормам,
встановленим стандартом;

� наявності дефектів зовнішнього вигляду.
До фізикоAмеханічних показників відносяться: поверхнева

густина 1м2; маса ворсу на 1м2 килиму; міцність закріплення
ворсу; зносостійкість на звороті; стійкість до зминання і проA
давлювання; міцність фарбування ворсової пряжі; стійкість до
забруднення; ступінь статичної електризації синтетичних килиA
мових виробів; акустичні властивості, теплоізоляційні властиA
вості – перевіряються виробником щомісяця на виробництві.
ПостачальникAвиробник гарантує відповідність цих показників
вимогам нормативної документації.

У разі перевірки даних показників (а це пов’язано з руйнуA
ванням килима) відбирають зразки (в кількості вимог стандарA
ту) і направляють в лабораторію.
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Поверхнева густина на 1м2 килима визначається зважуванA
ням 4Aх зразків розміром 100х100 мм. Вирізають зразки з
різних місць, відступивши від країв більше як на 5 см і витриA
мавши зразки в кондиційних умовах 24 години.

Масу ворсу на 1м2 килима визначають методом розпорюванA
ня каркасу (100х100 мм) і відділення ниток ворсу. Витримують
в кондиційних умовах і зважують в бюксах.

Міцність закріплення ворсу в грунті килима характеризуєтьA
ся величиною зусилля (гс) необхідного для видалення з каркаA
су килима одного ворсового пучка.

Зносостійкість – опір до витирання. З килиму вирізають
пробу 100 см2, витримують в кондиційних умовах і витирають
на приладі під навантаженням 2 кг. Результати визначають за
зменшенням маси і товщини.

Стійкість до зминання і продавлювання – зразок килима
витримують під дією циклічного навантаження 2,2 кг/см2 на
протязі 2 годин. Це відповідає навантаженню, яке дає стілець
на чотирьох ніжках, на якому сидить людина вагою 80 кг. КриA
терієм для характеристики пружних властивостей шару ворсу
служить глибина стискання, яка вимірюється після зняття наA
вантаження через 15, 30, 60 хв.

Показники стійкості фарбування визначають до дії сухого
тертя, дистильованої води, світла, шампунування і хімічної чисA
тки. Для килимових виробів, апретованих латексами, які не стійкі
до органічних розчинників, показник стійкості фарбування до
хімічної чистки не встановлюється. Стійкість фарбування килиA
мових виробів ділять на дві групи: звичайна стійкість до фарбуA
вання і міцна стійкість до фарбування. Для одноколірних виробів
світлого тону міцної групи фарбування показник стійкості до
сухого тертя повинен бути не меншим 4 балів. Для одного кольA
ору в багатоколірних виробах і одноколірних світлого тону поA
казник стійкості фарбування до світла допускається 3 бали в групі
звичайної стійкості і 4 бали в групі міцної стійкості фарбування.
Стійкість фарбування має відповідати нормам ГОСТ 15124.

Дефекти машинних килимів і килимових виробів оцінюють
в умовних одиницях – балах.
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Сумарна кількість балів на умовну міру для килимів та
килимових виробів машинного способу виробництва допус>
кається:

� для 1Aго гатунку – не більше 6;
� для 2Aго гатунку – 16.
При наявності дефектів, оцінених більше 16 балів на умовA

ну міру, килими та вироби відносять до нестандартної продукції
(браку).

Килими і вироби за фізикоAмеханічними показниками поA
винні відповідати нормам, передбаченим стандартами або техA
нічними умовами. Ці норми є гарантійними, при визначенні і
контролі гатунку килимових виробів лабораторні дослідження
за цими показниками можна не проводити.

Для визначення гатунку тканих килимових виробів встаA
новлена умовна міра:

� для килимових доріжок – 15 пог. м;
� для штучних виробів – один виріб.
При відхиленні фактичної довжини куска доріжки від умовA

ної сума балів за дефектами зовнішнього вигляду відповідно
перераховується на кусок умовної міри.

У кусках доріжки умовної довжини допускається не більше
трьох розмірів з мінімальною довжиною 3 м. Розміри провоA
дяться за наявності грубих місцевих дефектів: дір, підплетень,
заміна ворсових пучків в одну нитку утоку, штопка, масляні
плями, відрив основи, різко виражені смуги різного кольору.

Визначення ґатунку килимових виробів тканих машинноA
го виробництва за дефектами зовнішнього вигляду проводитьA
ся у відповідності з таблицею діючого стандарту, методом пеA
регляду виробів на столі в розпрямленому вигляді. Оцінка
дефектів залежить від виду килимового виробу (двополотні,
пруткові, аксмінстерські).

Дефекти зовнішнього вигляду, не передбачені стандартом,
прирівнюються відносно їх оцінки до аналогічних.

Для визначення окремих різко виражених дефектів виA
робів допускається порівняння цих дефектів із зразками, затA
вердженими постачальником разом зі споживачем.
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На неткані килимові вироби встановлені також два ґатунки
(ГОСТ 28867A90).

Сумарна кількість балів на умовну міру не повинна пе>
ревищувати:

� для трикотажних жаккардових (Лірофлор) і в’язальноA
прошивних (Малімо) виробів: 6 – для 1Aго ґатунку і 16 –
для 2Aго ґатунку;

� для ворсопрошивних (тафтингових) і трикотажних виA
робів: 9 – для 1Aго гатунку і 15 – для 2Aго гатунку;

Умовна міра встановлена: 10 кв.м – для покриття і один
виріб – для штучних виробів.

Дефекти зовнішнього вигляду оцінюються в балах згідно з
таблицею ГОСТ 28867A90 в залежності від способу виготовленA
ня нетканого килимового покриття.

Питання для самоконтролю

1. Як проводиться оцінка якості килимів та килимових виA
робів?

2. Скільки ґатунків встановлено для килимів тканих і неткаA
них?

3. Яка умовна міра встановлена для визначення ґатунку
тканих і нетканих килимів та килимових виробів?

4. Яка загальна кількість балів допускається в 1Aму і 2Aму
ґатунках килимів та килимових виробів на умовну міру?

5. Як оцінюються дефекти зовнішнього вигляду?
6. Які дефекти не допускаються у килимах та килимових

виробах ручного способу виробництва?
7. Охарактеризуйте дефекти машинного способу виробництва.
8. Охарактеризуйте показники, за якими оцінюється якість

килимових виробів.
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Правильний догляд за килимами і килимовими виробами
підвищує їх міцність і продовжує термін служби. Зовнішній
вигляд старих ручних килимів при належному догляді за ними
звичайно кращий, ніж нових. Це пояснюється тим, що під вплиA
вом тертя, світла й інших фізикоAмеханічних впливів поверхA
ня килима стає світлішою і набуває рівного, спокійного блисA
ку, а кольори стають більш соковитими.

В умовах експлуатації особливу увагу слід звертати на зноA
шування ворсової поверхні килиму. Для того, щоб зношення
ворсової поверхні було рівномірним, рекомендується змінювати
положення килимів на підлозі. В проходах, коридорах, вестибюA
лях, на сходових клітках килимові покриття зазнають нерівномA
ірного і передчасного зношування, тому доцільно покривати їх
доріжкою з полотняного холоста або іншого матеріалу.

Часом килимові покриття закручують по краях чи кутах. У
такому випадку необхідно пришити до країв чи кутів із зворотA
ного боку невеликі полотняні кишені і вкласти до них тонкі
металеві пластини, які одночасно зменшують кількість електроA
статичних зарядів у килимі.

Для зменшення зношування, збільшення еластичності і
пружності килима рекомендується підкладати під нього повстяA
ну підоснову або губчасту гумову підкладку.

Підлога, на який розкладають килими, повинна бути ретельA
но очищена і суха.

Протягом трьох–чотирьох місяців з початку експлуатації
інтенсивно чистити килим порохотягом чи застосовувати для
чищення жорсткі щітки не рекомендується. У подальшому ткані
килими слід чистити раз на тиждень порохотягом, зволоженим
пружним трав’янистим віником або м’якою щіткою. Не рекоменA

11 Догляд за килимами і
килимовими виробами
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дується вибивати порох з килимів, ударяючи по поверхні тверA
дими предметами, пересувати меблі по поверхні килима, тощо.

Добре чистити килими снігом. В морозний день, розстеливA
ши килим на чистому снігу ворсовою поверхнею вниз, гнучкою
лозою або прутковим віником кілька разів вибивають порох,
при кожному повороті килим слід перенести на чисте місце.
Сніг насипають і змітають декілька разів.

Міграція вільних коротких волокон при чищені – власA
тивість кожного килима з розрізним ворсом, виготовленим з
пряжі. Це – тимчасове явище і через деякий час в залежності
від інтенсивності експлуатації воно припиняється. Хімічні воA
локна, які використовуються для виготовлення килимів, мають
у порівнянні з вовняними меншу еластичність і у зв’язку з цим
не набувають попереднього стану.

За необхідності чищення поверхні можна проводити мийA
ними засобами, залежно від експлуатаційного навантаження,
ступеня забрудненості, але не рідше ніж два рази на рік. Для
цього слід застосовувати універсальні мийні засоби. Жирові та
брудні плями з поверхні виробів можна виводити тканиною чи
ватою, змоченими в чистому бензині. Якщо забруднення значA
не, рекомендується хімічна чистка. Хімічне чищення килимів і
килимових виробів на підприємствах побутового обслуговуванA
ня проводяться способом „піночистки”.

Ручні і машинні ткані килими з чисто вовняним і змішаA
ним розрізним ворсом ушкоджуються міллю і килимовим
жучком, які поділяють ворсову фарбовану вовняну пряжу (за
винятком пофарбованої в зелений колір). Личинки килимоA
вого жучка і молі розмножуються в антисанітарних умовах
зберігання у вологих, запорошених приміщеннях, на забрудA
нених ділянках килимів, які своєчасно не просушувались і не
провітрювались. Тому влітку килими необхідно просушувати
на сонці, провітрювати, чистити.

Килими з синтетичних ниток добре чистяться порохотягом,
свіжі плями на ворсовій поверхні легко знімаються теплою водою.

У деяких випадках килими реставрують: проводять штопанA
ня дір, розривів, відсутніх ниток основи, уток і ворсу. Заново
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реставрована ділянка повинна за щільністю, малюнком, висоA
тою ворсу відповідати реставрованому килиму.

Виробник гарантує відповідність килимів та килимових
виробів вимогам нормативної документації в разі дотримання
умов експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійний
термін експлуатації килимів та килимових виробів – 24 місяці
з дня продажу через торгову мережу.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте вимоги до килимів та килимових виA
робів в умовах експлуатації.

2. Як правильно доглядати ткані килими машинного спосоA
бу виробництва?

3. Як проводиться чищення поверхні килимів і килимових
виробів?
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Аксмінстерькі килими і килимові вироби – це багатоколірні
килими, малюнок яких формується нитками кольорової
ворсової пряжі, що механічно вводиться в каркас.

Безворсові килими – являють собою одношарові одноA або
двобічні тканини, візерунок яких утворюється переплетенA
ням кольорових ниток утоку і сирової основи. ХудожньоA
стильові ознаки їх оздоблення склались історично і носять
регіональний характер упродовж багатьох віків.

Безворсові ткані килими виробляють з кольорових ниток осноA
ви і утоку на звичайних або багаточовникових жаккардоA
вих ткацьких верстатах різними переплетеннями.

Близни – вузькі поздовжні смуги, в яких відсутні одна або
більше основних ниток (ворсова, корінна, настильна).
Особливо помітні близни ворсової основи – тоді на поA
верхні виробів утворюються безворсові смуги. ЛіквідуютьA
ся штопкою.

Верета – килимовий виріб безворсовий, двосторонній, видовA
женої прямокутної форми з чергуванням різнокольорових
поперечних смуг або дрібного малюнка, призначений для
покриття дивана чи ліжка.

Вовну кросбредного типу одержують стрижкою скороспілих
довгошерстних порід овець і їх помісей. Характеризується
однорідністю, штапельною і штапельноAкосичною будовою
руна, різною звитістю, довжина вовни – 55–90 мм, колір
білий.

Ворсові ткані килими являють собою двоA або тришарові ткаA
нини, в яких кожний шар має свою основу і уток, виготовA
ляються на спеціальних верстатах.

Гель – візерунок із геометричних фігур, який символізує квітку
або троянду.
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Гобелени – килимиAкартини (шпалери), що виготовляються
шляхом вибірного ручного ткання, тобто тчуться окремиA
ми ділянками зліва направо, а окремі ділянки з’єднуються
на одну основну нитку.

Груба вовна – неоднорідна помісна вовна, яка складається з
пухових, перехідних і остевих волокон, сухого і мертвого
волосся тониною 35 мкм і більше. До неї належать і різноA
видності однорідної вовни кросбредного типу.

Доріжка килимова – килимовий виріб у вигляді смуги шириA
ною 45–450 см з малюнком незамкнутої композиції або без
малюнка, майже завжди з каймою. За матеріалом, структуA
рою, технологією виготовлення аналогічна килиму. ДоріжA
ка килимова може бути гладкою і ворсовою, призначена
для покриття підлоги.

Залавник (обвиванець) – буковинський вузенький килимок,
який у Чернівецькій області вішають на стінах нижче вікон
(над лавами). Для нього характерна поперечносмугаста комA
позиція орнаменту; мотиви здебільшого геометричні: смуA
ги, ромби, зірки. Трапляються й стилізованоAрослинні візеA
рунки. Колорит стриманий, чергування переважно чорного
з червоноAрожевим або синьоAзеленими кольорами.

Комплект килимових (веретових, ліжникових) виробів – набір,
до якого входить килим (верета, ліжник) та накидки на
крісла або стільці.

Коц – ворсистий однобічний килим, поширений на ЧернігівA
щині, Полтавщині і Харкові. Візерунок коців геометричA
ний, геометризованоAрослинний, тематичний, має розпливA
часті контури через довгий (до 5 см) начісний ворс. Коци
являють собою грубу вовняну однотонну або картату ткаA
нину з дрібним начісним ворсом, яку після ткання ущільA
нюють у ступах.

Кривизна – неоднакова довжина паралельних боків килима чи
килимового виробу, що визначається різницею цих боків.
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Ліжник – килимовий виріб ворсистий двосторонній прямокутA
ної форми з геометричним орнаментом, призначений для
покриття ліжка або дивана.

Міні-гобелени – це оригінальний вид гобеленового мистецтва,
площа якого в межах 0, 01–0,04 м2.

Мтілон – модифіковане волокно килимового типу в чистому
виді або в суміші з мідноаміачним волокном. За зовнішнім
видом нагадує вовну (ворсисте і міцне).

Накидка – килимовий виріб ворсовий або безворсовий, двосA
торонній, видовженої прямокутної або квадратної форми,
призначений для покриття крісла, стільця, табуретки, сидінь
автомобіля, журнального столика, телевізора.

Налавник – килимовий виріб з дрібним геометричним орнаA
ментом видовженої прямокутної форми, призначений для
покриття лави.

Напіввовняні (змішані) килими і килимові вироби містять не
менше 45% вовняного волокна в суміші з штучними чи
синтетичними волокнами.

Напівгруба вовна – неоднорідна помісна вовна косичної будоA
ви, в якій велика кількість пухових волокон і більш довгих
перехідних і остевих волокон. Середня тонина волокон
більше 34 мкм. До неї належать різновидності однорідної
вовни кросбредного типу.

Неоднорідна вовна – являє собою суміш волокон різних типів:
пухових, перехідних і остевих.

Однорідна вовна – складається з однакових за зовнішнім виA
дом волокон одного типу.

Патрон – технічний рисунок килима, який наносять на міліметA
ровий папір за декоративним ескізом художника.

Перекіс – відхилення від прямокутної чи квадратної форми
килимового виробу, що визначається різницею довжин діаA
гоналей виробу.
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Петельний ворсолін – це вироби з ворсовим покривом із суA
цільних ниток типу «Ворсоліну», що представляють соA
бою килимові покриття у вигляді двошарового рулонноA
го матеріалу.

Підсідельник – виріб килимовий, який підкладають під сідло.

Покривало – килимовий виріб видовженої прямокутної форA
ми, призначений для покриття спального місця.

Попона – покривало для коня та деяких інших тварин; викоA
ристовується також для покривання возів, саней тощо.

Пряжу апаратного способу прядіння отримують з волокон низьA
ких сортів або відходів, що мають різну довжину та високі
показники нерівномірності за іншими властивостями, особA
ливо за товщиною, груба (товщиною більше 50 текс), пухA
наста.

Пряжу гребінного способу прядіння отримують з найбільш тонA
кої пряжі (5–12 текс) або пряжі середніх товщин з довгих і
тонких волокон високих ґатунків.

Різновідтінковість – зміна відтінків забарвлення за довжиною
чи шириною килима або килимового виробу, що визнаA
чається за шкалою еталонів згідно з ГОСТ 9733.0.

Текстурована нитка – це нитка, структура якої шляхом додатA
кових обробок змінена для підвищення об’єму або розтяA
гування.

Угнутість чи опуклість – відхилення від прямолінійності боку
килима чи килимового виробу, що визначається найбільA
шим числовим значенням найбільшого відхилення.

Чисто вовняні килими і килимові вироби містять не менше 95%
вовняного волокна і не більше 5% іншого волокна, введеA
ного для отримання зовнішнього ефекту.
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