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Актуальність проблеми – легка промисловість належить до галузей, які забезпечують значний внесок у 

формування валового національного продукту. На жаль, за останні 20 років обсяги продукції цього сектору 

виробництва значно скоротилися (на 50-80%). Сучасне виробництво текстильних та швейних виробів пов’язане зі 

стрімкою зміною асортименту текстильних матеріалів. Тенденція світового виробництва текстильних матеріалів 

технічного призначення буде нарощуватися і у найближчі 10 років зросте майже в 2 рази. В Україні, на сьогодні, 

гостро стоїть завдання відновити виробництво текстильних матеріалів та швейних виробів спеціального і 

побутового призначення. Перш за все, актуальною є розробка конкурентоздатних текстильних матеріалів 

технічного призначення та виробів з них. Дана робота колективу авторів присвячена саме цьому питанню. 

Мета проекту – розробка теоретичних та практичних основ виготовлення конкурентоздатних волокнистих 

багатофункціональних матеріалів різного призначення з прогнозованими властивостями та виробів з них з 

використанням вітчизняної сировини; створення аналітичних методів дослідження та прогнозування властивостей 

матеріалів з урахуванням можливої дії небезпечних і шкідливих виробничих, побутових і кліматичних чинників; 

забезпечення заданого комплексу санітарно-гігієнічних властивостей багатофункціональних матеріалів. 

Наукова значимість полягає у створенні теоретичних і практичних засад розробки волокнистих 

матеріалів для виробів легкої промисловості з прогнозованими властивостями з урахуванням умов експлуатації. 

Створені теоретичні і практичні основи отримання багатофункціональних волокнистих полімерних 

матеріалів та виробів з прогнозованими в’язкопружними, медико-біологічними і енергохвильовими 

характеристиками та проведено експериментальні дослідження бар’єрних текстильних композитів для захисту 

людини та оточуючого середовища. 

Розроблена теорія формування в'язко-пружних характеристик текстильних матеріалів, яка дає новий підхід 

до створення технічних текстильних матеріалів із заданими властивостями. Теоретично обґрунтовано енерго-

хвильовий обмін між організмом людини, одягом та навколишнім середовищем – зарубіжні аналоги відсутні. 

Розроблена аналітична модель процесу переносу вологи перпендикулярно шарам багатошарового матеріалу 

(методика розрахунку не має аналогів).  

Визначений комплекс специфічних вимог до бар’єрних матеріалів, які активні відносно: поглинання 

ультрафіолетового випромінювання; поглинання твердих часток розміром більше 0,5 мкм (з аерозолів та рідин); 

матеріалів, що характеризуються сорбційною активністю щодо гідрофільних та гідрофобних рідин. 

Розроблені принципи та рекомендації щодо конструкції багатошарових текстильних композиційних 

матеріалів (ТКМ) для надання властивостей поглинання УФ-випромінювання, пилу, парів хімічних речовин, 

шуму, створення умов для організації виробництва в чистих умовах і спеціалізованих лікарень, тощо. 

 



Практична значимість - на основі результатів проведених досліджень розроблено вихідні дані технології 

виготовлення змішаних пряж на основі лляного і конопляного котоніну різної лінійної густини за системами 

бавовно- і вовнопрядіння, придатних для переробки в трикотажній і текстильній промисловості, визначено їх 

фізико-механічні, гігієнічні та порівняльні властивості. 

Доведена можливість прогнозувати в’язкопружні, сорбційні та енергоінформаційні властивості кінцевого 

текстильного продукту на стадії його проектування.  

Розроблена система прогнозування властивостей текстильних матеріалів з програмним забезпеченням. 

Розроблена технологія виготовлення виробів різного призначення із штучної шкіри з використанням 

біоактивних компонентів.  

Розроблений і досліджений новий асортимент соціально-орієнтованих полімерних волокнистих матеріалів із 

застосуванням наноматеріалів. 

Проведено мікробіологічні дослідження волокнистих матеріалів, модифікованих наночастинками металів, які 

використовуються як клейові прокладкові матеріали та для штучних шкір з полімерним покриттям. 

Технічний рівень розроблених технологій відповідає міжнародним стандартам ISO9001:2000 і ДСТУ ISO 

14000:2006 та національним технічним умовам:  

Розроблена номенклатура показників якості бар’єрного одягу впроваджена в розроблені нами галузеві 

стандарти України: 

– ГСТУ-64-8-2000 «Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництв медичної та 

мікробіологічної промисловості. Загальні технічні вимоги»;  

– ГСТУ-64-9-2000 «Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництв медичної та 

мікробіологічної  промисловості. Види і комплектність»;  

– ГСТУ 64-10-2000 «Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництв медичної та 

мікробіологічної промисловості. Матеріали текстильні»; 

– ТУУ 17.4-16293843-009:2006 «Комплекти антиалергійної постільної білизни »;  

            Загальний об’єм виробництва текстильних матеріалів за розробленими інноваційними технологіями 

тільки за період 1994 – 2013 рр. складає 2,41 млрд. пог. м на суму 1,95 млрд. грн., з загальним економічним ефектом 

124 млн. грн. 

 Кількість публікацій: 547 наукових робіт, у т.ч. 17 монографій, 5 підручників, 25 навчальних посібників, 

1 Енциклопедія швейного виробництва, 1 Тлумачний словник з матеріалознавства та текстильних виробництв; 

новизна та конкурентоспроможність технічних рішень захищена 108 авторськими свідоцтвами і патентами, з яких 

35 впроваджені у промислове виробництво, h-індекс Хірша  18;. за тематикою захищено 11 докторських і 34 

кандидатських дисертацій. 

 

 



ОСНОВИ СТРУКТУРНОЇ ТЕОРІЇ ЕФЕКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ПОЛІМЕРНИХ КОМПОНЕНТІВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРЯЖІ 

Легка промисловість належить до галузей, які забезпечують значний внесок у формування валового 

національного продукту. На жаль, за останні 20 років обсяги продукції цього сектору виробництва значно 

скоротилися (на 50-80%). Сучасне виробництво текстильних та швейних виробів пов’язане зі стрімкою зміною 

асортименту текстильних матеріалів. Тенденція світового виробництва текстильних матеріалів технічного 

призначення буде нарощуватися і у найближчі 10 років зросте майже в 2 рази. В Україні, на сьогодні, гостро 

стоїть завдання відновити виробництво текстильних матеріалів та швейних виробів спеціального і побутового 

призначення. Інтенсивний розвиток виробництва волокон у світі й у нашій країні обумовлює постановку 

важливих науково-технічних задач одержання їх із заданими комплексом властивостей і високих якісних 

показників, оптимізації процесів переробки і раціонального їхнього застосування. Особливий клас волокон 

складають природні волокна рослинного походження, обсяг виробництва яких, за даними всесвітньої 

організації охорони здоров'я, перевищує 70% усіх текстильних волокон, що переробляються у світі. У 

порівнянні з іншими видами волокон природні волокна мають цілий ряд специфічних особливостей, 

обумовлених їх малими поперечними розмірами (товщина 15...85 мкм), а також наявністю значної анізотропії 

структури і властивостей, зв'язаної з ланцюговою чи шаровою будівлею макромолекул волокноутворюючих 

полімерів, їх одноосьовою орієнтацією і високою упорядкованістю структури. Наслідком цього є висока в 

осьовому (і часто в поперечному) напрямку міцність і твердість волокон, висока гнучкість, швидке протікання 

процесів масообміну. Особливе місце серед природних волокон останнім часом здобувають тонковолокнисті 

лляні волокна, що мають цілий ряд переваг у відношенні їхнього медичного використання. У зв'язку з великою 

практичною важливістю і великим науковим інтересом до волокон як найбільш орієнтованій і упорядкованій 

формі полімерних матеріалів, росте число й обсяг експериментальних досліджень і публікацій в області 

вивчення структури і властивостей волокон. Серед них усе велику частку складають роботи з фізико-хімічне 

матеріалознавству волокон і волокнистих матеріалів, що розглядають питання взаємозв'язку їхньої структури і 

властивостей. Об'єктом дослідження є різні види комплексної (модифікованої) пряжі на основі кристалічних 

поліефірних, лляних і інших волокон, а також текстильні та трикотажні тканини, виготовлені на їхній основі, 

що становлять основу для виготовлення виробів легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними 

властивостями. 



Побудова структурної теорії формування фізико-механічних властивостей полімерних компонентів 

комплексних видів пряжі базується на структурних дослідженнях, що відбуваються при технологічних перетвореннях 

у процесі її виготовлення. 

Структура і властивості хімічних волокон визначаються методами й умовами їхнього одержання, що включають 

процеси формування з розплавів, чи розчинів дисперсії полімерів, орієнтаційного витягування, термічної обробки і 

заключних оздоблювальних операцій. 

Властивості орієнтованих полімерів, у тому числі волокон, обумовлені двома групами структурних факторів: 

морфологією, тобто геометричними характеристиками і взаємним розташуванням елементів структури; взаємодією 

між структурними елементами, тобто енергетичними чи силовими характеристиками структури. 

При розгляді морфологічних особливостей структури волокноутворюючих полімерів і волокон звичайно 

виділяють три рівні: молекулярний, надмолекулярний і мікроскопічний (мікрорівень). 

Для структури більшості волокон характерна періодичність будови, обумовлена закономірним розташуванням 

структурних елементів. Важливе значення мають також гетерогенність і дефектність структури волокон на всіх її 

рівнях, обумовлені умовами синтезу полімеру, наступним протіканням полімер аналогічних перетворень і 

деструктивних процесів, структуроутворенням при формуванні і наступних обробках волокон. 

Найбільш широке застосування як компоненти лляної пряжі одержали поліефірні аморфно-кристалічні волокна, 

особливістю яких є висока анізотропія фізико-механічних властивостей, обумовлена анізотропією морфології. 

Теорія механічних властивостей кристалічних полімерів базується на гіпотезі квазістатичного стану та гіпотезі 

термодинамічної стабільності НМБ. В разі багатостадійності процесу отримання та переробки полімеру, модельна 

фіксація запроваджує припущення про спадковість НМБ, яка полягає в тому, що початковими параметрами кожної 

наступної структури є вихідні параметри попередньої структури та параметри відповідної технологічної операції, яка 

призводить до зміни попередньої структури. 

Метод розрахунку параметрів аморфно-кристалічних полімерів, який заснований на прийнятих вище гіпотезах, 

припускає, що прийнявши, як початкові, дані про будову кристалічної та аморфної фаз, та нехтуючи дисипативними 

явищами в головних структурних рівнях, в першому наближенні, увесь процес отримання полімеру можна розділити на 

кінцеву кількість складових частин з фіксованим ступенем деформації структурних рівнів. При цьому структурний елемент, 

який знаходиться в тpьохвимipнoї періодичної елементарної упаковці в стані термодинамічної рівноваги, підпадає під дію 

силового поля, яке слабо змінюється в межах виділеного елементу. Внутрішнє поле, в цьому разі стає однорідним, а стан 

елементу повністю визначається мінімальною кількістю параметрів, які знаходяться з рішення краєвої задачі. 

У роботі запропонована модель перетворення вихідної неорієнтованої сферолітної структури в орієнтовану. 

Прийнято, що зміна форми сферолітів, у результаті орієнтаційної витяжки відбувається однорідно у напрямку осі 

орієнтації і при незмінному обсязі сферолітів (з=const). 



При цьому, фактично 

відбувається рівномірне розтягування 

(стиск) простору з коефіцієнтом 1 , 

чисельно рівним ступеню витяжки 

1= полімеру, в напрямку від 

площини формування, що ми 

приймаємо за основну. При цьому 

можуть мати місце два випадки:  

а) якщо >1 - має місце 

одноосьове розтягання простору 

(одержання волокон і плівок методом 

витяжки;  

б) якщо <1 – має місце 

одноосьовий стиск простору 

(одержання листових матеріалів і 

плівок методом прокатки або 

каландрування). 

а)                                                           б)  

Рис. 1.1  Модель перетворення вихідної неорієнтованої 

сферолітної структури полімерних компонентів змішаної пряжі 

(а) в орієнтовану (б): 1 – аморфна фаза, 2 – сфероліти 

(кристалічна фаза), 3 – прохідні мікрофібрили,  

4 – модель внутрішньої будови сфероліту.  

Запропоноване рівняння сфероліта радіуса r, що піддається рівномірному розтяганню з 

коефіцієнтом витяжки .  

Таким чином, при витяжці відбувається перетворення форми сферолітів зі сферичної в 

еліпсоїдальну, що задовільно погоджується з результатами електронно-мікроскопічних і 

дифрактометричних досліджень. 

В основі побудови моделі орієнтованого аморфно-кристалічного полімеру лежить модельна 

фіксація НМС полімеру у виді ізотропних сферолітів, що мають форму витягнутих (стиснутих) 

еліпсоїдів обертання, що знаходяться в необмеженій ізотропній, пружній аморфному середовищі і 

регулярно розташованих у вузлах просторових гексагональних об'ємних ґрат (рис. 1.1). 



Рис. 1.2 Модель рівномірного розтягу 

(афінної деформації) сферолітної 

структури.  

Рівняння сфероліта радіуса r , що піддається 

рівномірному розтягу з коефіцієнтом витяжки , у 

результаті підстановки формул перетворення 

координат і приведення його до канонічного виду 

має вид 

   (1.5.1) 

 

 Отримане рівняння являє собою рівняння 

еліпсоїда обертання (сфероїда). при цьому варто 

мати через, що, якщо  > 1, то сфероліт має форму 

витягнутого в напрямку осі X еліпсоїда обертання, а 

якщо  < 1, то сфероліт стиснутий у напрямку осі 

X1. 

Таким чином, при витяжці відбувається 

перетворення форми сферолітів зі сферичної в 

еліпсоїдальну, що задовільно погоджується з 

результатами електронно-мікроскопічних і 

дифрактометричних досліджень.  

Рішення задачі визначення ефективних 

пружних постійних орієнтованою аморфно-

кристалічною полімеру будемо розглядати з 

позицією методу, викладеного в і з залученням як 

декартової (X1, X2, X3) так і криволінійної системи 

вироджених еліпсоїдальних координат (u, v, ), 

взаємозв'язок між який (рис. 1.2) визначається 

вираженнями.  
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В роботі отримані рівняння, що визначають залежність в’язкопружних властивостей 

орієнтованих аморфно-кристалічних  полімерів у напрямку осі витяжки і вимагає, у першому 

наближенні, знань  пружних властивостей аморфної фази (Ea, va ), сферолітів (Ec, vc ) і параметрів  

технологічного процесу, що сприяє зміні вихідної ізотропної, неорієнтованої структури і 

формуванню орієнтованого аморфно-кристалічного середовища. Так, наприклад, для модуля 

пружності у напряму витяжки маємо      
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Рис. 1.4 Залежність модуля пружності в напрямку 

вісі витягування Е1 від ступеня витягування для 

ПЕТФ волокон (криві 1, 2), ПІ волокон (криві 3, 

4), ПЕ волокон (криві 5, 6, шкала В).  

Інші пояснення в тексті. 

Аналіз даних, приведених на рис.1.14 показує 

задовільний збіг прогнозованих (криві 2, 4, 6) і 

обмірюваних (криві 1, 3, 5) значень модуля 

пружності Е1 . Найбільший розкид значень не 

перевищує 14% для ПЕТФ волокон, 16% - для ПІ 

волокон і 18% - для ПЕ волокон.  

При цьому слід зазначити, що при одержанні 

орієнтованих аморфнокристалічних полімерів, як 

технологічні значення ступенів витяжки  

вибираються значення, що відповідають 

прямолінійним ділянкам залежностей (криві 2, 4, 6), 

представлених на рис. 1.4. Для цих ділянок розкид 

значень між прогнозованими й обмірюваними 

значеннями набагато менше і складає не більш 8% для 

ПЕТФ, не більш 10% для ПЕ, і практично повний збіг 

для ПІ. Збільшення розкиду між прогнозованими й 

експериментальними значеннями при великих 

ступенях витяжки пояснюється, початком руйнування 

вихідної сферолітної орієнтованої структури і 

перетворення її у фібрилярну.  



Розроблена чисельна теорія в'язко-пружних характеристик текстильних матеріалів, яка дає 

новий підхід до створення технічних текстильних матеріалів із прогнозованими властивостями. В 

основі побудови чисельної теорії лежить розподіл усіх типів іспитів в’язкопружних властивостей 

матеріалів на дві групи. До першої групи відносяться іспити, при яких вимірювані величини є 

функціями діючого напруження, а до другої групи відносяться іспити, при яких вимірювані 

величини є функціями деформації. Отримані співвідношення, що дозволяють визначати всі 

в’язкопружні функції за результатами окремих експериментальних випробувань. 

В’язкопружні властивості текстильних та плівкових матеріалів  



Проведено експериментальні дослідження в’язкопружних  властивостей 
матеріалів, виготовлених на основі змішаної лляної пряжі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведені комплексні дослідження по визначенню в’язкопружних властивостей та показників 

жорсткості штучних шкір, які використовуються при вирішенні питання забезпечення необхідної 

формостійкості деталей швейних виробів за рахунок їх дублювання як клейовими прокладковими 

матеріалами так і полімерними композиціями у вигляді клею-розплаву. 

Показано, що чисельна теорія пружної спадковості може бути покладена в основу 

прогнозування в’язкопружних властивостей матеріалів за результатами їх фізико-механічних, 

експериментальних випробувань 

Розроблені акустичні методи і прилади для автоматичного вимірювання динамічних 

властивостей широкого класу матеріалів, а саме: волокон, плівок, тканин комплексної пряжі, 

твердих тіл. Методи та прилади захищені авторськими свідоцтвами  та патентами. 



Загальний вигляд моделі 

перетворення властивостей 

продукції в процесі виробництва  

Математична модель перетворення 

властивостей продукції  

Структурно-функціональна модель 

елементарної чарунки перетворення 

властивостей продукції 

J(F, F̂ ) = M (x, F, F̂ ) =  (x, F, F̂ ) P (dx),                 

Прогнозування фізико-механічних властивостей текстильних 

матеріалів побутового призначення / Монографія. Слізков А.М., 

Щербань В.Ю., Краснитський С.М. та ін. - К.: КНУТД, 2013. - 223с. 

Статистична обробка результатів вимірювань та 

експериментальних даних в текстильній промисловості / Навч. 

посібн. Демківський О.Б., Краснитський С.М., Слізков А.М., 

Пилипенко Ю.М.., К. КНУТД, 2012. - 104 с. 

Стан, проблеми та тенденції розвитку вовняної промисловості / 

Навчальний посібник з грифом МОНМСУ. К.:КНУТД,2012. Слізков 

А.М., Попов В.П. - 355 с. 

Слизков А.М. Развитие научных основ прогнозирования свойств 

текстильных материалов. Монография. Актуальные проблемы и 

направления развития материаловедения изделий сервиса, 

текстильной и легкой промышленности: научное издание /под 

редакцией канд. техн. наук, проф. Ю.Я. Тюменева, ФГОУВПО 

«РГУТиС». - М., 2010.- 300 с. 

Программные и математические компоненты проектирующих 

подсистем технологических процессов, оборудования, свойств 

материалов легкой и текстильной промышленности / Монография. 

К.: Конус-Ю, 2009. Щербань В.Ю., Слизков А.Н., Озадовський А.Б., 

Щербань Ю.Ю. - 327 с. 

Основи технології виробів /Підручник з грифом МОНУ. К.: КНУТД, 

2007. Слізков А.М., Якубовська Т.О., Рибальченко В.В. - 424с. 

НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ  

ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 



Програмне  забезпечення в системі прогнозування 

властивостей текстильних матеріалів. 
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Алгоритм побудови математичної моделі системи 

перетворення  властивостей текстильних 

матеріалів  



Графіки фактичних та теоретичних значень лінійної густини волокнистих 

продуктів для чистововняної пряжі за виробничими переходами  

Метод визначення здатності до текстильної переробки. Нитки 
високомодульні неорганічні та вуглецеві. (ГОСТ 30580-98) : ДСТУ 
3673-97. - [Чинний від 1999.-03-19]. - К.: Держстандарт України, 
1999. - 6 с. - (Національний стандарт України). 

Полотна трикотажні. Метод визначення незминальності: ДСТУ 
2994-95. - [Чинний від 1995-01-27] - К.: Держстандарт України, 
1995. - 9 с. - (Національний стандарт України). 

Спосіб визначення властивостей текстильних матеріалів. 
Патент на корисну модель №34897, зареєстровано 26.08.2008. Бюл. 
№ 16, 2008. Слізков А.М., Потапов А.О., Щербань В.Ю. 

Резонансний пристрій для визначення властивостей 
текстильних матеріалів. Патент на корисну модель №37282, 
зареєстровано 25.11.2008. Бюл. № 22. 2008. Слізков А.М., Потапов 
А.О., Щербань В.Ю., Краснитський М.С. 

Спосіб визначення структурних характеристик текстильних 
матеріалів. Патент на корисну модель №46827, зареєстровано 
11.01.2010. Бюл. № 1. 2010. Скрипник Ю.О., Шевченко К.Л., 
Слізков А.М. 

Радіометричний пристрій для визначення спектральних 
характеристик матеріалів в низькоінтенсивних електромагнітних 
полях. Патент на корисну модель №79532, зареєстровано 
25.04.2013. Скрипник Ю.О., Шевченко К.Л., Слізков А.М. 

Пристрій для випробування стрічкоподібних текстильних 
матеріалів. Патент на корисну модель №81244, зареєстровано 
25.06.2013. Бюл.№12. 2013. Слізков А.М., Потапов А.О., 
Трофімова О.В. 

Резонансний пристрій для визначення структури волокнистих 
матеріалів. Патент на корисну модель №88303, зареєстровано 
11.03.2014. Слізков А.М., Потапов А.О., Трофімова О.В. 

Загальна схема інформаційного забезпечення системи 

прогнозування властивостей текстильних матеріалів 



 

RNG аналіз  гідродинаміки та теплообміну в пористих середовищах 
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2 - врахування пористості 
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Рівняння руху  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАСО- ТА ТЕПЛОПЕРЕНОСУ В ПАКЕТАХ 

БАГАТОШАРОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ З БАР’ЄРНИМИ 

ВЛАСТИВОСТЯМИ   



Розподіл швидкості і температури в комбінованому середовищу  

(пористе – чисте середовище) 
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1 – К = 5∙10-6 м2, 2 − К = 3,3∙10-6, 3 − К = 1∙10-5 м2 

 

- Розроблено модифіковану модель турбулентності для пористих середовищ 

на основі ренормгруппового підходу. Модель враховує вплив «лінійного опору 

Дарсі», «нелінійного опору Форхаймера», ультрафіолетової частини 

енергетичного спектра, нестаціонарності гідродинамічних і теплових процесів. 

- Розроблено 3D модель гідродинамічної нестійкості в макропористих 

середовищах і 2D модель в пористих мікроканалах.  

 - Отримано критерії гідродинамічної нестійкості, які залежать від ефектів Дарсі 

і Форхаймера. Збільшення обох ефектів призводить до зростання стійкості 

потоку, що обумовлено збільшенням заповнювання профілю незбуреної 

швидкості (друга теорема Релея). Зростання числа Кнудсена також підсилює 

стійкість потоку 

Висновки  



n-ий шар 

2-ий шар 

z 

ВОДА 

. . 

. 

0 

Схема водовбирання 

багатошаровим матеріалом 

n – кількість шарів текстильних   

      матеріалів;   

z – координата, що проходить   

     перпендикулярно площині матеріалу 

 Розробка аналітичної моделі вологопереносу перпендикулярно площині багатошарового 

текстильного матеріалу 

Співставлення експериментальної та теоретичної кривих  

водовбирання U полотном Pq»: а – експериментальна крива;  

                                          б – теоретична крива 

gV,  

мг/см·с 

gU,  

мг/см2 

Співставлення експериментальної та теоретичної кривих 

швидкості водовбирання V полотном «Pq»:  

а – експериментальна крива;   б – теоретична крива 

Зміна концентрації по товщині трьохшарового матеріалу для 

різних моментів часу t1<t2<t3….<tn 

Одним із ефективних способів одержання таких текстильних матеріалів з заданими властивостями полягає в 

нашаруванні індивідуальних текстильних матеріалів з різними властивостями в певному порядку та скріплення їх 

підходящим способом. Ми запропонували скріплювати полотна клеючими текстильними матеріалами. 

Нами були вирішені задачі розрахунку нестаціонарної дифузії і абсорбції води в багатошаровій текстильній 

структурі. Як результат проведеної аналітичної роботи були одержані аналітичні залежності, що дозволяють 

розраховувати процес водовбирання з використанням трьох незалежних характеристик. Ці характеристики 

визначаються з достатньою точністю з експерименту для кожного з складових багатошарової структури: 

Umax – максимальне водовбирання, мг/см2;  

Vmax – максимальна швидкість  

            водовбирання, мг/см2·с;  

 tb – час, за який досягається  максимальна  

       швидкість водовбирання, с. 

Рішення розроблених аналітичних залежностей, які дозволяють 

прогнозувати процес водовбирання, може бути виконане тільки чисельно. 

На рисунку, як приклад, наводиться, розрахунок зміни концентрації по 

товщині трьохшарового матеріалу для різних моментів часу. 

 t 

 t 

Співставлення експериментальної та теоретичної кривих 

водовбирання та швидкості водовбирання показують їх 

практичну збіжність.  

1-ий шар 

Розробка і виробництво багатофункціональних текстильних матеріалів – актуальний напрямок їх розвитку. Багатошарові текстильні 

полотна можуть ефективно використовуватися у виробах, для яких важливо регулювати масо- та теплоперенос. Це важливо, перш за все, для 

текстилю медичного призначення (підложки для хворих, антиалергічна білизна тощо), для фільтрації рідин та газів, для дренажних матеріалів та 

для інтер’єрного текстилю.  



 

Виконання міжнародних програм  

(2004-2015рр.)  
2004-2006  

           EUREKA E!3191 MULFUNC “MULTIFUNCTIONAL WOVEN AND KNITTING FOR FUTURE HIGH PERFORMANCE BARRIER TEXTILE 
MATERIALS AND WORK CLOTHING” (науковий керівник Власенко В.І.)  

«Дослідження, розробка, конструювання та виробництво нових типів багатофункціональних деформаційних плетених і тканих 
текстильних матеріалів та одягу із застосуванням новітніх сучасних технологій»  

 

2006-2008  

        “BARRIER TEXTILE COMPOSITES USING MICRO- AND NANOPARTICLES / NANOFIBRES (FOR HUMAN AND ENVIRONMENT 
PROTECTION)” (науковий керівник Власенко В.І.)  

         «Бар'єрні текстильні композити з використанням мікро- і наночастинок / нановолокон (для захисту людини і навколишнього 
середовища)». Двостороння угода між Україною та Польщею.  

 

2007-2009  

“FLEMISH-UKRAINIAN NETWORKING AND TRAINING IN TEXTILES – NETTEX”,  

«Фламандсько-українська мережа для підвищення знань та навчання в Текстилі – NetTex».  

Двостороння угода між Україною та Бельгією (науковий керівник Власенко В.І.)  

 

2007-2009  

           EUREKA E!3778 MANGO “MANAGING CONTAMINATION BY FIBROUS PRODUCT SYSTEMS”, (науковий керівник Власенко В.І.)  

«Розробка систем волокнистих матеріалів для контролю за мікрозабрудненнями»  

 

2010-2013  

EUREKA E! 5799 BATAN “BARRIER TEXTILES AND NANOMATERIALS”, (науковий керівник Власенко В.І.)  

«Бар’єрні текстильні та нано-матеріали»  

 

2012-2015рр.  

           FP7-2BFUNTEX «BOOSTING COLLABORATION BETWEEN RESEARCH CENTRES AND INDUSTRY TO ENHANCE RAPID INDUSTRIAL 
UPTAKE OF INNOVATIVE FUNCTIONAL TEXTILE STRUCTURES AND TEXTILE RELATED MATERIALS IN AMONDIALMARKET»,  

(науковий керівник Власенко В.І.)  

          «Підтримка співробітництва між дослідними центрами та промисловістю для швидкого прискорення використання інноваційних 
функціональних текстильних структур та виробів на світовому ринку» 



Практичні результати роботи 
 

ТУУ 18.2-16293843-008;2006 

«Одяг для працівників лікувально-профілактичних закладів»   

Вперше в Україні в КНУТД розроблено сім ТУ та організовано виробництво технологічного одягу для підприємств високих технологій з так 

званими «чистими приміщеннями» (хіміко-фармацевтичні підприємства, виробництво точної механіки, виробництво електронного обладнання, 

цінних паперів і документів зі спеціальними засобами захисту тощо).  

Результати виконання роботи «Розробка та організація виробництва медичних текстильних матеріалів та виробів для охорони здоров’я та безпеки 

праці персоналу у медичних установах, ветеринарних та комунальних службах» на замовлення Головного управління охорони здоров’я м. Києва.  

ТУУ 17.4-16293843-009:2006 

«Комплекти антиалергійної  

постільної білизни»  

ТУУ 18.2-16293843-012:2006 

«Комплекти одягу для роботи  

з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності»  

«Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях  

виробництв медичної та мікробіологічної промисловості».  

ГСТУ-64-8-2000. Загальні технічні вимоги 

ГСТУ-64-9-2000. Види і комплектість.  

ГСТУ-64-10-2000. Матеріали текстильні.  

Одяг випробуваний з позитивним результатом в: 

− Центральній клінічній лікарні м. Києва; 

− Київських міських лікарнях №1, №3 та №8; 

− Київській міській лікарні швидкої допомоги;  

− Київській міській центральній  клінічній лікарні; 

− Центрі термічних уражень та пластичної хірургії КМКЛ №2  

Комплекти  випробувані з позитивним 

результатом в: 

− Центральній санітарній епідеміологічній 

станції; 

− Кримській протичумній станції; 

ТУУ 16293843-010:2007  

«Одяг для персоналу чистих приміщень» 

Одяг  для персоналу чистих приміщень 

також випробуваний на хіміко-фармацевтич-

них заводах м. Києва: 

− ПАТ НПЦ «Борщаговский ХФЗ»,  

− ФФ «Дарниця»,  

− ПАО «Київмедпрепарат»,  

− ЗАТ «Індар»,  

− ПАО «Фармак»,  

− ПАТ «Біофарма» тощо. 

Одяг для персоналу чистих приміщень 

випробуваний на підприємствах електронної 

промисловості: 

− ВАТ «Завод «Маяк»,  

− Консорциум «ЕДАП»; 

− Ін-т фізики полупровідників ім. В.Е. Лашкарьова; 

− ТОВ «СП «Голографія» Центр персоналізації 

документів; 

− ДП «ВО «Південний машинобудівний завод  

     ім. А.М. Макарова», м. Дніпропетровськ; 

− ДП «КБ « Південне» ім. М. К. Янгеля»,  

м. Дніпропетровськ 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ПРОГНОЗОВАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 



 Конструктивно-технологічні рішення теплозахисного спецодягу 



0К К =1- .
з з

N

N
d

 

 
 
 
 

 пв

Ф( )
0пP( ) 0,5 ,       4

0п

M T

T






  
   

  
  

Функція розподілу для періоду  

поступових відмов 

Коефіцієнт захисту  

від α-, β- 

випромінювання  
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Функція розподілу для  

всього періоду експлуатації 

 P 1 В ( ) 1 1 P ( ) 1 P ( )
з з б p

1

m
( ) - - - -

i

   
   

    
   

Модель надійності загального 

резервування 

Конструктивно-технологічні рішення радіаційно-захисних комплектів 



Актуальність роботи - розробка конкурентоздатних високоякісних текстильних матеріалів 

з прогнозованими властивостями за рахунок застосування високих технологій, 

обчислювальної техніки, постійного удосконалення матеріально-технічної і сировинної 

бази, зниження витрат виробництва і створення гнучкої ресурсозберігаючої технології, як 

можливості швидкого оновлення асортименту волокнистих матеріалів і виробів легкої 

промисловості, формування ринку вітчизняних товарів, які відповідають міжнародним 

стандартам якості і технічному рівню. 

Мета дослідження - розробка асортименту медичних виробів та інших виробів технічного 

призначення, проектування їх структур та параметрів на основі прогнозованих споживчих 

властивостей, які б відповідали сучасним вимогам за показниками формостійкості, 

повітропроникності та інших фізико-механічних та санітарно-гігієнічних показників, 

створення нових ресурсо- та енергозберігаючих технологій їх виробництва. 

 

 

 

Схеми структур переплетення 

     Прокопова Е.А., Омельченко В.Д., Купервассер А.М., 

Шаланки Л.А. Расширение выпуска вязаных  отделочных 

материалов // Текстильная промышленность . – 1984. - 

№9. – 69 с.  

     Прокопова Е.А. Структура и технология получения 

ременных материалов для кожгалантерейных изделий: 

Сб. науч. тр. ВНИИТГП. – М., 1991. – 46 с. 

 

     Авторское свидетельство СССР №1544851, ДО4В21/00. Опубл.23.02.90, Бюл.№7. Автори 

В.Т.Гнусина, В.Д.Омельченко, А.Ф.Москаленко, Е.А.Прокопова "Основовязаная тесьма". 

     Патент України на винахід № 51996 А, ДО4В21/00. Опубл.16.12.2002, Бюл. №12 Автори 

Прокопова Є.А., Омельченко В.Д., Локтіонова О.М. "Основов'язаний еластичний трикотаж у 

вигляді стрічки". 

      Патент України на винахід №79562, ДО4В21/00. 

Опубл.25.06.2007, Бюл. №9 Автори Прокопова Є.А., 

Омельченко В.Д., Локтіонова О.М. "Основов'язаний 

сітчастий трикотаж". 

      Патент України на винахід №80048, ДО4В21/00, 

Д04В 17/00, ДО4В23/00. Опубл.10.08.2007, Бюл. №12 

Автори Прокопова Є.А., Омельченко В.Д., Локтіонова 

О.М. "Основов'язана еластична стрічка для бинтів". 

ВОЛОКНИСТІ  МАТЕРІАЛИ  І  ВИРОБИ  ЛЕГКОЇ  ПРОМИСЛОВОСТІ З 

ПРОГНОЗОВАНИМИ БАР’ЄРНИМИ  ВЛАСТИВОСТЯМИ 



КЛАСИ ПІДКЛАСИ 

Санітарно-гігієнічні вироби 

Білизна для хворих Натільна, піжами, халати 

Профілактичні панчохи, колготки Різних ступенів компресійної дії не лікувальної 

форми 

Серветки Дезинфікуючі, стерилізуючи, всмоктуючі 

Одяг для медичного персоналу Халати, костюми, головні убори, косинки, маски 

Матеріали та вироби для загальної медицини 

Марля Звичайна, гемостатична, багатошарова, гіпсова 

Перев’язувальні матеріали Поліфункціональні пов’язки, пов’язки лікувальної 

дії, саморозпускні серветки, ворсовані матеріали, 

після опікові пов’язки, гемостатичні матеріали, 

пов’язки із спрямованими лікувальними 

властивостями, фіксуючі та рентгеноконтрастні 

пов’язки, серветки, тампони, кольорові та 

антибактеріальні матеріали 

Лікувальні панчохи, напівпанчохи, 

наколінники 

Різного ступеня компресійної дії 

Лікувальна білизна Хлоринова, з антибактеріальним матеріалом 

Хірургічні матеріали 

Шовні матеріали Плетені, в’язані, кручені, нерозсмоктувані, 

розсмоктувані, атравматичні 

Імплантанти Протези аорти, протези кровоносних судин, 

мозкові оболонки, черепні протези, надбрівні дуги, 

вушні раковини, деталі сітківки ока, гортань, 

біфуркацій ні протези, м’язові сітки 

Матеріали для кардіохірургії Пелюсткові стулки клапанів, перегородки між 

передсердями, шлуночки, кільцеві обідки до 

клапанів серця 

Фіксувальні матеріали Три мачки для: магістральних судин, внутрішніх 

органів; товсті три мачки для грудини 

Допоміжні матеріали 

Фільтрувальні дезодоруючі тампони - 

Клейові пластирі абсорбіційні - 
 

Основні асортиментні групи медичних текстильних виробів Діаграма  розтягнення трикотажу  

     Патент України на винахід №89270, Д06В 5/00, Д06С 7/00, Д06С 15/00. 

Опубл.11.01.2010, Бюл. №1 Автори Прокопова Є.А., Чередниченко А.В. 

"Спосіб волого-теплової обробки текстильних матеріалів та пристрій для його 

здійснення". 

     Патент України на корисну модель №62400, ДО4В21/00. 

Опубл.25.08.2011, Бюл. №16 Автори Прокопова Є.А., Омельченко В.Д., 

Локтіонова О.М., Розсоха Т.І. "Основов'язаний двошаровий трикотаж". 

     Патент РФ на изобретение №93037462\14(037431), А61Р9/00 7. 

Опубл.16.05.1996, Автори Прокопова Є.А., Омельченко В.Д., Ромашевська 
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Автори Прокопова Є.А., Омельченко В.Д., Локтіонова О.М. "Основов'язана 
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Сфера застосування трикотажних матеріалів постійно 

розширюється в різних галузях діяльності людини. Нові потреби 

ринку стимулюють створення нового асортименту виробів з 

використанням текстильних матеріалів з різноманітними 

властивостями, що досягається поєднанням нових видів сировини, 

переплетень. Так, використання високоеластичних ниток, волокон з 

різними водопоглинаючими та іншими специфічними 

властивостями, що забезпечують ефект теплопровідності, 

вологопереносу, дозволяють отримати трикотажні вироби з високою 

пружною деформацією, формостійкістю, стабільністю в різних 

умовах експлуатації, які можуть використовуватися для медичних 

потреб, спорту, для використання у багатьох галузях техніки, у тому 

числі, і в космічній галузі, які до цього часу, в основному, 

імпортувались із-за кордону при відсутності в країні власного 

виробництва. 



РОЗРОБКА НОВОГО АСОРТИМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИХ ВИРОБІВ 

ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
 

В рамках виконаної роботи було розроблено та виготовлено широкий асортимент 

одягу для: 

   інвалідів різного віку та різних видів захворювання,   

   людей похилого віку з обмеженими можливостями власного обслуговування,  

   лежачих хворих, які знаходяться на лікуванні у стаціонарних медичних закладах. 

  

       Для цього розроблено наступний алгоритм: 

   визначаються особливості захворювання людини; 

   розробляється видовий асортимент одягу; 

   визначаються вимоги до конструктивного рішення виробів; 

   розробляється перелік вимог до матеріалів та комплектування їх в пакети одягу; 

   проектуються колекції одягу; 

   вибираються методи технологічної обробки виробів; 

   виготовляються зразки виробів. 

  

        Особлива увага приділяється створенню колекцій побутового, нарядного та 

спортивного одягу для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч. Конструкція 

одягу має певні особливості, які дозволяють скривати недоліки, викликані хворобою, 

забезпечити легкість одягання – знімання, а вибір матеріалів зумовлює комфортність в 

експлуатації.    



Одяг, який відрізняється сучасним дизайном та яскравою 

кольоровою гамою, дуже подобається малюкам та їх батькам. За 

традицією, розроблені колекції демонструються самими 

дітлахами, а після цього вони отримують цей одяг в подарунок. Це 

зворушливе свято не залишає байдужими нікого із присутніх! 



Дидактичні ігри за мотивами 

українських писанок 

На відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка 28 

лютого 2014 року в дитячому дошкільному навчальному закладі №591 

для дітей-інвалідів було проведено дитяче свято «Барвінок цвів і 

зеленів». Для цього заходу розроблено та виготовлено колекцію 

українських національних костюмів. 
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  Конкурентний потенціал в системі стратегічного управління 



Назва потенціалу 2006  2007  2008 200
9  

201
0  

2011  2012 

Фінансовий потенціал (ФП) 
ДП «Каштан» 0,92 0,94 0,85 0,84 0,49 0,76 0,73 

ПАТ «Володарка» 0,79 0,58 0,71 0,62 0,55 0,64 0,63 

ЗАТ фірма «Арсанія» 
0,81 0,61 0,79 0,71 0,68 0,62 0,60 

ТОВ «Дана-мода» 0,64 0,50 0,71 0,82 0,70 0,67 0,65 
Виробничий потенціал (ВП) 
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Кадровий потенціал (КП) 

ДП «Каштан» 0,57 0,61 
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6 0,80 0,81 
Управлінський потенціал (УП) 

ДП «Каштан» 0,97 0,77 
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ПАТ «Володарка» 0,81 0,62 
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6 0,78 0,77 
Маркетинговий потенціал (МП) 
ДП «Каштан» 0,67 0,78 0,65 0,92 0,88 0,74 0,58 
ПАТ «Володарка» 0,70 0,60 0,70 0,74 0,72 0,72 0,69 

ЗАТ фірма «Арсанія» 
0,54 0,45 0,61 0,63 0,70 0,68 0,75 

ТОВ «Дана-мода» 0,57 0,34 0,74 0,52 0,58 0,64 0,70 
Інноваційний потенціал (ІП) 
ДП «Каштан» 0,55 0,53 0,44 0,46 0,34 0,34 0,31 
ПАТ «Володарка» 0,60 0,56 0,69 0,68 0,51 0,52 0,50 

ЗАТ фірма «Арсанія» 0,64 0,60 0,51 0,42 0,43 0,42 0,51 
ТОВ «Дана-мода» 0,37 0,38 0,41 0,45 0,60 0,50 0,40 
Енергетичний потенціал (ЕнП) 

ДП «Каштан» 0,43 0,47 
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Екологічний потенціал (ЕкП) 
ДП «Каштан» 0,23 0,48 0,46 0,62 0,76 0,79 0,81 
ПАТ «Володарка» 0,44 0,49 0,42 0,45 0,55 0,61 0,67 

ЗАТ фірма «Арсанія» 0,41 0,43 0,51 0,52 0,56 0,54 0,56 
ТОВ «Дана-мода» 0,31 0,35 0,54 0,42 0,63 0,61 0,64 
КППЛП 

ДП «Каштан» 0,55 0,64 
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Структурна схема оцінювання рівня 

конкурентного потенціалу підприємства легкої 

промисловості (авторська розробка) 
 

Динаміка фактичних та прогнозних значень показника 

конкурентного потенціалу  окремих підприємств легкої 

промисловості за 2005-2015 рр. 

 

Результати розрахунку конкурентного потенціалу 

підприємств легкої промисловості 



КИЇВСЬКИЙ   НАЦІОНАЛЬНИЙ   УНІВЕРСИТЕТ   ТЕХНОЛОГІЙ    

ТА   ДИЗАЙНУ 


