
РІЖУЧИЙ ІНСТРУМЕНТ 

Перукарські ножиці (рис. 2.1.) бувають 

прямі (прості) та зубчасті - філірувальні. 

 
Рис. 2.1. Складові частини ножиць: 1 - кільця; 2 - важіль; 3 -
 робоче полотно, 4 - жало; 5 - кінчик; 6 - обушок, 7 - гвинт 

 

Ножиці виготовляють з високоякісної 

легованої сталі з антикорозійним покриттям із 

хрому, титану тощо. Сучасні зразки ножиць 

передбачають антиалергійне покриття. 

Прямі ножиці призначені для стрижки, окантування, тушування, 

філірування волосся, стрижки вусів, борід. 

Обидва полотна ножиць прямі і ріжучі. Ножиці бувають з 

мікронасічкою, алмазним напиленням або без них. Перші - високоточні і не 

потребують додаткового заточування, другі - періодично заточують. Ножиці 

можуть мати полотна завдовжки 4,5-6 см, гостру або тупу форму кінців, 

обмежувач, упор-підсилювач на кільці для мізинця 

(рис. 2.2.). 
 

Рис. 2.2. Прямі ножиці: а - з мікронасічкою 

або алмазним напиленням, б - прості 

Якість стрижки залежить від гостроти ножиць. 

Заточуйте ножиці тільки у фахівців, а якість 

перевіряйте на шматочку вати, волоссі. 

Філірувальні ножиці застосовують для 

проріджування волосся. Бувають однобічні й 

двобічні з різною формою та частотою зубців (рис. 

2.3.). 
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                        Філірувальні ножиці. а - однобічні, б - двобічні 
Не можна користуватись перукарськими ножицями в побуті. Зберігайте 

ножиці у футлярі! Стежте за їх чистотою, бережіть від ударів, дії вологи, 

хімікатів, регулярно просушуйте, змащуйте, заточуйте. 
Зростає популярність технологій стрижки так званими «гарячими 

ножицями». Принцип роботи термосистем з гарячими ножицями базується на 

тому, що під час стрижки волосся оплавляється на зрізі. Це захищає волосся 



від контакту його відкритої поверхні з зовнішнім середовищем, зберігає 

природну вологість і протеїни, оздоровлює волосся. 

Нові модифікації термосистем оснащені міні-комп'ютерами, які 

налаштовують апарати залежно від типу волосся на оптимальну температуру 

нагріву ножиць і підтримують її в процесі стрижки. 

Крім простих та філірувальних ножиць до ріжучіх інструментів відносять 

бритви. Бритви поділяються на безпечні, небезпечні та філірувальні. У 

безпечних бритв лезо змінне, у небезпечних ріжуча частина монолітна, у 

філірувальних бритв лезо вставляється між двох робочих полотен, які мають 

зубчики і нагадують маленькі гребінці. 

Бритвами виконують гоління, стрижку волосся та філірування. Існує також 

«гаряча бритва», яка подібна до «гарячих ножиць». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


