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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Цей технічний опис (далі – ТО) поширюється на тканину для формених 

краваток (далі – тканина). Вимоги до технічних характеристик тканини 

базуються на ДСТУ ГОСТ 28000:2009 “Тканини для одягу чистововняні, 

вовняні та напіввовняні. Загальні технічні умови (ГОСТ 28000-2004, IDT)ˮ, 

ДСТУ 4291:2004 “Тканини чистововняні, вовняні та напіввовняні відомчої 

призначеності. Загальні технічні умови”. 

Тканина застосовується для виготовлення формених краваток для 

військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, 

правоохоронних органів. 

Основним замовником є Міністерство оборони України. 

Цей ТО не може бути повністю або частково відтворений, тиражований 

і поширений організаціями або приватними особами без дозволу 

Міністерства оборони України. 

Цей ТО придатний для цілей оцінки відповідності лише за умови 

застосування у комплексі з ДСТУ ГОСТ 28000:2009 “Тканини для одягу 

чистововняні, вовняні та напіввовняні. Загальні технічні умови (ГОСТ 28000-

2004, IDT)”, ДСТУ 4291:2004 “Тканини чистововняні, вовняні та 

напіввовняні відомчої призначеності. Загальні технічні умови”. 
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1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

1.1 Тканини за зовнішнім виглядом (структурою, оздобленням, 

кольором та інтенсивністю забарвлення) повинні відповідати зразкам-

еталонам і діапазону кольорів, затвердженому в установленому порядку. 

Шкала кольорів за датоколориментром повинна складатися з основного 

еталону за кольором, темнішого та світлішого кольорів. Кольоровідмінність 

у темний та світлий боки ∆Е повинна бути не більшою ніж 1,0. 

 

1.2 Кольори тканин 
 

Тканини виготовляються в наступних кольорах: 

захисний (оливковий), темно-синій, синій, сірий, чорний. 

 

 

Малюнки тканин відповідних видів Збройних Сил України 

складаються із кольорів та суміші кольорів (меланжу) згідно з Довідником 

Pantone Textile Color Guide Paper Edition: 

 

Назва кольору 

(ГОСТ 2846-82) 
Переплетення 

захисний 

(оливковий) 

меланж 

 

темно-синій гладкий 

синій меланж 

чорний гладкий: 

 

 

 

 

Показник відмінності малюнку від зразка-еталону в міжнародних 

одиницях дельта Е (∆Е) системи СІЕLаb згідно ГОСТ 30821-2002 (ISO 105-

А04:1989; ISO 105- А05:1996) становить не більше 1,0. 

На вимогу замовника можуть використовуватись інші кольори тканини 

сорочкової. 

 

1.3 Характеристики тканин 

 

Склад тканини: вовна – 20 %, поліестер – 80 % 

Якість вовни: мериносова вовна 64 к, не більше 23 мк, що 

підтверджується відповідними Сертифікатами походження та Сертифікатами 

якості на кожну партію тканини. 

Контроль виробництва і якості продукції відповідно ISO 9001-2009. 

За фізико-механічними та фізико-хімічними показниками тканини 

повинні відповідати нормам, зазначеним в Таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.3 – фізико-механічні та фізико-хімічні показники тканини 

№ 

пп 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 
Значення 

НД на методи 

випробувань 

1 Ширина тканини з пругами см 152-2,5 ГОСТ 9204-84 

2 

Масова частка компонентів 

сировинного складу: 

вовна, не менше 

поліестер 

% 

 

 

20 

80 

ДСТУ 

4057-2001 

3 Поверхнева густина г/м
2
 209–10 

ГОСТ 3811 

ДСТУ ISO 

7211-5:2007 

4 Ткацьке переплетення вид крепове  

5 

Число ниток: 

за основою 

за утоком 

шт/10 см 

 

277±8 

234±9 

ГОСТ 3812-72 

6 Маса метра погонного г 318-15 ГОСТ 3811-72 

7 

Зміна лінійних розмірів після 

мокрих обробок (машинне 

прання), не більше: 

за основою 

за утоком 

% 

 

 

 

– 3,0 

– 3,0 

ДСТУ ГОСТ 

30157.0-2003, 

ДСТУ ГОСТ 

30157.1-2003 

8 

Розривне навантаження 

смужки тканини: 

за основою 

за утоком 

н/кгс 

 

 

700/70 

650/65 

ГОСТ 3813-72, 

ISO 5081-77, ISO 

5082-82, ISO 

13934-1:2003 

9 

Подовження при розриві, не 

менше: 

за основою 

за утоком 

% 

 

 

30 

35 

ГОСТ 3813-72 

10 
Коефіцієнт зминальності, не 

більше 
 0,3 

ГОСТ 

19204-73 

11 

Схильність до поверхневої 

заворсованості та 

пілінгованості 

(модифікований метод 

Мартиндаля), не менше 

били 4 

ДСТУ 

ISO12945-

2:2005 

12 

Лінійна щільність пряжі: 

за основою 

за утоком 

текс 

 

19 текс х 2 

19 текс х 2 

ГОСТ 3811 

13 
Стійкість до стирання по 

площині до дірки, не менше 
циклів 6000 

ГОСТ 

18976-73 

14 Група стійкості фарбування стійка ГОСТ 30821 

15 Вид обробки помякшуюча, атистатична 
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1.4 Ступінь тривкості пофарбування 

Ступінь тривкості пофарбування тканини відповідних видів згідно 

ГОСТ 9733.0-83 визначена в Таблиці 1.4 

Таблиця 1.4 

№ 

пп 
Колір П. 1 П. 2 П. 3 П. 4 П. 5 П. 6 

1 
захисний 

(оливковий) 
4 4 4 4 4 4 

2 темно-синій 4 4 4 4 4 4 

3 синій 4 4 4 3 4 4 

4 чорний 4 4 4 4 4 4 

 

П.1 Змінювання початкового пофарбування до прання згідно з  

ГОСТ 9733.4-83; 

П.2 Змінювання початкового пофарбування до дистильованої води 

згідно з ГОСТ 9733.5-83; 

П.З Змінювання початкового пофарбування до поту згідно з 

ГОСТ 9733.6-83; 

П.4 Змінювання початкового пофарбування до прасування з 

запарюванням згідно з ГОСТ 9733.7-83; 

П.5 Змінювання початкового пофарбування до органічних 

розчинників згідно з ГОСТ 9733.13-83; 

П.6 Змінювання початкового пофарбування до сухого тертя згідно з 

ГОСТ 9733.27-83. 

 

Символи по догляду згідно ДСТУ ISO 3758:2005 “Матеріали 

текстильні. Маркування символами щодо доглядуˮ. 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 

 

Приймання тканин – за ГОСТ 21768. 

 


