
Проектування та обладнання 

Урок № 12 Інструменти для розчісування волосся 

Гребінці 

 Найпоширеніший і необхідний інструмент перукаря 

— гребінець.  

Матеріали, з яких виготовляють гребінці, повинні бути 

стійкими до дії хімічних речовин, вживаних в 

перукарнях, не деформуватися від гарячої води, добре 

відшліфовані, оскільки задирки на зубцях можуть 

пошкодити зовнішній лусковий шар волосся, а також 

шкіру волосяного покриву. Необхідно також, щоб 

гребінці виготовлялися з матеріалу, не здатного накопичувати електричні заряди. 

Наступна важлива вимога до гребінців — пружність матеріалу, з якого вони виготовлені. 

Щоб не розривати і не вискубувати спутане волосся при розчісуванні, гребінець повинен 

амортизувати. 

Гребінці роблять з найрізноманітнішого матеріалу: рогу, дерева, слонячої кістки, 

черепахового панцира, різних пластичних мас (галаліту, целулоїду), каучуку, нейлону. 

 ВИДИ І ПРИЗНАЧЕННЯ 

Враховуючи конструкцію і призначення гребінців, можна виділити наступні їх види: 

 для розчісування волосся, спутаного після миття; 

 для розчісування волосся при освітленні і забарвленні (зубці в таких гребінців 

розставлені порівняно широко, оскільки вони повинні відрізнятися великою міцністю. 

Часто їх виготовляють з односторонньою ручкою); 

 гребінці різної довжини, ширини і товщини для розчісування волосся; 

 гребінці, використовувані під час стрижки, дозволяючі виконувати тушування — 

м’який перехід від поголеного місця до довгих частин волосся і філірування — 

проріджування волосся з одночасною диференціацією довжини. Товщина зубів таких 

гребінців -1/20 мм, 1/10 мм, 1/5 мм, 1 мм, і 3 мм (частіше всього використовуються 

гребінці із зубцями завтовшки 1/20 або 1/10 мм); 

 гребінці, які називаються вичісувачами, для видалення обрізків волосся, частинок 

бруду, а також шампуню-пудри при сухому митті; 

 гребінці з вилочкою, які носять популярні назви шила, голки або пробійника, — для 

набору, вичісування і укладання волосся при вологій завивці; 

 гребінці-насадки на спеціальні ножиці для стрижки і службовці одночасно для 

вичісування; 

 гребінці-щітки для вичісування, розділення волосся на пасма, а також для нанесення 

фарбувальної або освітлюючої суміші; 

 гребінці для стрижки вусів; 

 гребінці з увігнутою спинкою для вичавлювання пальцями хвиль при вологій завивці; 

 гребінці для начісування волосся. 

Гребінець перукаря має в довжину 17-18 см і завширшки 2,5 см. Він повинен з двох сторін 

мати зубці різної товщини і частоти. 

Металеві гребінці не рекомендується використовувати при хімічній завивці, оскільки 

вживані для хімічних завивок препарати вступають з окисом металу в реакцію. В 



результаті частина препарату, що прореагувала з окисом металу, не може впливати на 

волосся. Склад для завивки стає слабішим, він як би розбавляється тією частиною 

препарату, яка вступила в реакцію з окисом металу. 

То ж саме відбувається і при забарвленні волосся. Від використання металевих гребінців 

окислення фарби відбувається набагато швидше, ніж необхідно, і це впливає на режим і 

якість фарбування. 

Неметалічні гребінці звичайно виготовляють з нейлону, капрону, перлону і інших 

матеріалів, вони практичні і довговічні. Проте ці гребінці мають істотний недолік — 

плавляться й деформуються від підвищеної температури, що не дає можливостей 

використовувати їх при гарячій завивці волосся щипцями. Гребінець складається з обушка 

і зубів. Кінці гребінців з торцевої частини можуть бути різними і закінчуватися або 

ручкою, або хвостиком. Форми гребінців, що виготовляються, залежать від їх 

призначення. 

Використвані в перукарській практиці гребінці можна умовно розділити на чотири типи: 

 комбіновані гребінці, на робочій поверхні яких половина рідких і половина частих 

зубів; 

 гребінці з однорідним розташуванням зубів — тільки з рідкими або тільки з частими 

зубами; 

 гребінці із загостреною ручкою (хвостиком); 

 гребінці із звичайною ручкою. 

Гребінці із загостреними ручками (хвостиками) призначені для розподілу волосся на 

пасма і розчісування при накручуванні на бігуді, коклюшки і т.д. Вони також дуже зручні 

при укладанні волосся, тобто при оформленні зачіски. Довжина таких гребінців звичайно 

не перевищує 18-20 см. 

ЩІТКИ 

Для причісування і укладання волосся, а також масажу шкіри 

голови і коріння волосся в перукарнях широко застосовують щітки. 

Залежно від призначення щітки можуть бути різної форми. 

Бомбаж – для підняття коріння волосся. 

Брашинг - це універсальний інструмент для укладання, 

випрямлення, накручування і просто прочісування волосся. На 

сьогоднішній день на ринку представлено безліч видів брашингів, 

виконаних з різних комбінацій матеріалів. 

Щітка складається з пластмасового або дерев’яного корпусу з 

ручкою. В корпус щітки у вигляді невеликих пучків вмонтована натуральна або штучна 

щетина, а в масажних щітках — металеві зубці. Довжина щетини в кожному пучку різна і 

звичайно коливається від 10 до 20 мм. Відмінність в довжині щетини кожного пучка дає 

можливість легше вводити щітку у волосся і краще прочісувати його до основи, навіть 

якщо волосся дуже густе і щільне. 

Робоча поверхня щіток буває пряма і овальна. Для укладання волосся феном в чоловічих 

залах частіше застосовують щітки з прямою робочою поверхнею, а в жіночих — з 

овальною. 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ПЕРЕПИСАТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ 


