
 29 

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #17

Вступ. Членство України в СОТ та 
входження її до Європейських еконо-
мічних структур потребує застосуван-
ня нових механізмів та інструментів з 
оцінювання якості продукції, зокрема 
швейних виробів. Це пов’язано з тим, 
що оцінювання повинно проводитися 
за однаковими принципами, метода-
ми, підходами і параметрами. Одним із 
таких механізмів є застосування гар-
монізованих нормативних документів.  
Проте, для цього необхідно мати авто-
матизовані бази даних нормативних 
документів, які регламентують якісні 
та кількісні вимоги до швейних виро-
бів та текстильних матеріалів.

Однією з вимог для експорту швей-
них виробів на європейський ринок є 
його безпечність для здоров’я спожи-
вачів і відповідне етикування та мар-
кування, яке повинне включати всі 

вимоги, що вказані в нормативних до-
кументах.

Відомо, що сьогодні для виготов-
лення якісного виробу застосовується 
широкий асортимент текстильних ма-
теріалів (хлопкові, лляні тканини та 
інші), які потрібно обирати для кож-
ного конкретного швейного виробу, з 
урахуванням його функціонального 
призначення і вікової категорії потен-
ційного споживача. Найбільш ефек-
тивним інструментом для вирішення 
цього питання, на наш погляд, є на-
явність на підприємстві спеціальної 
бази даних та автоматизованої систе-
ми пошуку.

Слід зазначити, що застосування 
інформаційних систем дозволяє в ав-
томатичному режимі обробляти ін-
формацію в реальному часі. Проте ав-
томатизація обробки даних потребує 
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побудову бази, яка б, по своїй структу-
рі, відповідала нормативним вимогам, 
принципам формалізації та представ-
лення і мала б спеціальні методи орга-
нізації та обробки даних.

Проведений авторами аналіз пока-
зав, що компанія «GerberTechnology» є 
світовим лідером з виробництва комп-
лексних рішень для автоматизації про-
ектування, виробництва, управління 
продукцією. Зокрема вона запропону-
вала комплексне рішення для «наскріз-
ної» автоматизації моделювання одягу, 
конструювання лекал і промислових 
розкладок, а також для подальшої об-
робки інформації та управління авто-
матизованими настильними машина-
ми і розкрійними комплексами. Проте, 
дані підходи не можна застосовувати 
для створення автоматизованої бази 
даних нормативних документів що ре-
гламентують єдині вимоги якості та 
безпечності  швейних виробів [1].

Отже, не зважаючи на існуючі тео-
ритичні та практичні надбання питан-
ня щодо вибору й обгрунтування нор-
мативних вимог до швейних виробів в 
форматі застосування автоматизова-
них систем є актуальним.

Постановка проблеми. Метою ро-
боти є аналіз існуючої нормативної 
бази текстильних матеріалів і швейних 
виробів та вибір принципів і переду-
мов для побудови автоматизованої 
системи вибору текстильних матеріа-
лів за показниками (параметрами) без-
печності.

Виклад основного матеріалу. В ході 
проведених досліджень було доведено, 
що вимоги до швейних виробів, які 

постачаються на ринок ЄС регламен-
туються Директивою 2001/95/ЄС, яка 
встановлює вимоги щодо його безпеч-
ності  [2]. Проте, директива не врахо-
вує вимоги до якості швейних виробів. 
Саме тому в європейських стандартах 
додатково встановлюються загальні 
вимоги до якості швейних виробів, які 
необхідно дотримувати. Наприклад, 
згідно Директиви 85/374/EEC за де-
фектну, браковану та небезпечну про-
дукцію відповідальність несе вироб-
ник [3]. 

В країнах ЄС безпечність швейних 
виробів є дуже важливим питанням, 
тому вироби і текстильні матеріали з 
яких вони виготовляються перевіря-
ються на вміст хімічних сполук, наяв-
ність шкідливих хімічних речовин, не-
безпечність барвників, займистість, 
пожежну безпеку. Вимоги до цих пара-
метрів викладені в відповідних Дирек-
тивах та Регламентах. Проаналізуємо 
більш детально ці вимоги. 

В ЄС існують стандарти щодо вміс-
ту хімічних сполук у текстилі. Так, на-
приклад, Регламент ЄС № 1907/2006 
передбачає реєстрацію, оцінку та до-
звол хімічних сполук і вимагає, аби 
тканина, фурнітура й аксесуари не міс-
тили небезпечних барвників та інших 
шкідливих хімічних речовин, які мо-
жуть вивільнятися в процесі носіння 
та прання швейних виробів й станови-
ти загрозу для здоров’я споживачів і 
навколишнього середовища [4].

Європейський стандарт EN 14362-
1:2012 надає принципи і методи визна-
чення кількісних характеристик хіміч-
них сполук, які можуть бути в тек-
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стильних матеріалах і є найбільш не-
безпечними для споживача при 
використанні швейних виробів [5].

За результатами досліджень осно-
вних положень вище наведених євро-
пейських стандартів було сформовано 
перелік хімічних сполук, які потрібно 
враховувати при виборі текстильних 
матеріалів для виготовлення швейних 
виробів, тобто, визначати їх безпеч-
ність (табл. 1).

Наступною важливою вимогою, що 
стосується безпечності швейних ви-
робів, зокрема дитячого одягу є по-
жежна безпека за таким параметром, 
як займистість, яка регламентуються 
стандартами  EN 14878:2007 [6], EN 
1103:2005 [7]. Крім того, європейський 
стандарт EN 14682:2014 встановлює 
вимоги до конструктивних елементів, 
зокрема мотузків і зав’язок на дитячо-
му одязі. Так обов’язковою вимогою до 
дитячого одягу, що продається в краї-
нах ЄС, є безпечність мотузків і 
зав’язок [8]. 

Проте, для того щоб споживач мав 
повну картину про якість та безпеч-
ність швейних виробів, одяг повин 
бути етикетований і маркований згід-
но  Регламенту ЄС № 1007/2011, який 
встановлює вимоги до зазначення на-
зви текстильних волокон, етикетуван-
ня й маркування волокнистого складу 
текстильних товарів [9].

Таким чином, як видно з вище на-
веденого, для оптимального врахуван-
ня вимог до безпечності швейних ви-
робів потрібно мати автоматизовану 
базу нормативних документів щодо 
якості та безпечності текстильних ма-
теріалів, яка мала би такі основні ха-
рактеристики:

1. була єдиною базою для зберіган-
ня даних про вимоги, що висуваються 
до текстильних матеріалів та швейних 
виробів;

2. дозволяла б зберігати інформа-
цію у стандартній файловій системі;

3. приймала б в автоматизованому 
режимі рішення стосовно вибору тек-

Таблиця 1 
Перелік шкідливих хімічних сполук [4, 5]
ФУНКЦІЯ ХІМІЧНА СПОЛУКА

Речовини, які створюють водостійку та 
жиростійку оболонку на тканині й запобі-
гають зминанню тканини

Перфторовані з’єднання (PFC, у т.ч. 
PFOS, PFNA, FTOH)
Формальдегід

Вогнезахисний текстиль Полібромбіфенілові ефіри (PBDE), 
гексабомціклододекан(HBCD)
Короткі хлоровані парафіни (SCCP)
Азбест

Пластикові деталі Фталати (DEHP)
Важкі метали (свинець, кадмій, оловоор-
ганічні сполуки)

Антибактеріальні агенти Триклозан
Діметілфумарат (DMF)

Барвники Важкі метали (ртуть, кадмій, олово)
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стильних матеріалів за параметрами 
безпеки;

4. зберігала б бази даних про тек-
стильні матеріали, швейні вироби, їх 
замовників та клієнтів;

5. мала функцію для автоматичного 
формування звітних документів.

Висновки та пропозиції. Результати 
проведених досліджень доводять, що 
вибір параметрів безпечності та якості 
текстильних матеріалів для виготов-
лення швейних виробів доцільно про-
водити в автоматизованому режимі. 
При цьому, база даних повинна перед-
бачати реалізацію системи організації, 
введення та збереження інтегрованої 
інформації про допустимий хімічний 
склад, забезпечення безпечності швей-
ного виробу в процесі його експлуата-
ції. При цьому, структура бази даних 
повинна забезпечувати швидкий до-
ступ до кожного елементу інформації 
та мати автоматизовану систему по-
шуку. Такий підхід до побудови бази 
даних дозволить зменьшити  час вирі-
шення задачі вибору необхідних мате-
ріалів та врахувати європейські вимо-
ги до швейних виробів.
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