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АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ 



 Колективом авторів здійснено комплексні фундаментально-прикладні дослідження, що 
забезпечили створення: 
 технологій виготовлення нового покоління захисних покриттів та екрануючих текстильних 

матеріалів від дії неіонізуючого електромагнітного випромінювання з високими показниками 
комфортності;  

 нанотехнологій створення текстильних матеріалів з антибактеріальними та антимікозними 
властивостями;  

 функціональних трикотажних полотен та виробів з них, що забезпечують захист від 
механічних ушкоджень (порізів, проколів, дії холодної та вогнепальної зброї тощо), дії 
відкритого полум'я;  

 технологій одержання наноструктурованих композитних матеріалів, використання яких 
забезпечує електромагнітне екранування електроніки, підвищує якісні й кількісні 
характеристики автономних хімічних джерел струму для військовослужбовців. 
 

Практичні здобутки направлені на захист і збереження життя військовослужбовців, 
забезпечують потреби ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонної служби України у якісних зразках 
бойового екіпірування та сприяють зростанню індустріальної могутності та обороноздатності 
держави в цілому. 

 
Кількість публікацій за роботою: 20 монографій, 2 посібника, 283 статті (122 – у 

англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-
індекс роботи згідно баз даних складають відповідно: Scopus – 5008/18, Google Scholar – 
7487/20. Отримано 8 патентів України на винахід. 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
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Ефективність розроблених технологій підтверджено впровадженням в виробництво: ТОВ 
«ДАНА-МОДА», ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис», ПрАТ «Трикотажна фабрика «Роза», ДП 
«Датський текстиль», ДП «Антонов», НВЦЕКТ «Технолуч», ЗАТ «Оксамит», ТОВ «Гресем 
інновейшен», ТОВ «Юнаско-Україна», ТОВ НВО «ЕКМА-СТО», ТОВ «Фабрика штучного 
хутра», ТОВ «Сумикамволь», ПрАТ «Едельвіка».  

Зокрема виготовлено понад 6000 одиниць тепловізорів та оптичних прицілів з 
використанням розробленого захисного покриття та понад 3000 акумуляторних батарей; 200 
комплектів нижньої білизни з антибактеріальними властивостями та дезодоруючим ефектом; 
дослідну партію шпитального одягу з розроблених функціональних полотен (5 комплектів 
шпитального одягу для лежачих тяжкохворих, що враховує специфіку травмування внаслідок 
різних видів поранень; 12 фуфайок з коротким рукавом для лежачих тяжкохворих 
удосконаленої конструкції, що враховує специфіку травмування плечового поясу та грудної 
клітини; 12 фуфайок з коротким рукавом для лежачих тяжкохворих удосконаленої конструкції, 
що враховує специфіку травмування плечового поясу та інших уражень верхньої частини тіла; 
12 фуфайок з коротким рукавом для лежачих тяжкохворих удосконаленої конструкції, що 
враховує специфіку травмування верхньої частини тіла); дослідний зразок комплекту 
термостійкої нижньої білизни удосконаленої конструкції для пілотів літальних апаратів  з 
розроблених функціональних полотен, стійких до дії відкритого полум’я. 

Загальний економічний ефект від впровадження зазначених вище новітніх розробок 
складає  близько 1 млрд. грн. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ  ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО 
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Мікрофотографії зразка вуглець-полімерного покриття 

Розроблена концепція побудови вуглець-
полімерного композитного матеріалу, 
здатного до ефективного відбивання і 
поглинання електромагнітних хвиль, яка 
спирається на досліджене явище синергізму і 
використання деяких наноматеріалів  
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Ефективність екранування композитів на основі 
вуглецевих матеріалів: графіт КГП С-1 (синя лінія); сажа 

PureBlack (зелена лінія); КГП С-1 + PureBlack (червона  лінія) 

Ефективність екранування композитів на основі 
вуглецевих матеріалів з додаванням наноматеріалів 

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
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Зразок деталі корпуса з ділянкою 
фарби (товщина порядку 50 мкм) 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ФАРБИ ТА ЇЇ НАНЕСЕННЯ НА ВНУТРІШНЮ ПОВЕРХНЮ  
ТЕПЛОВІЗОРІВ Й ОПТИЧНИХ ПРИЦІЛІВ  

Корпуси тепловізорів ARCHER  із внутрішнім захисним покриттям 6 



Прилад для радіаційної розвідки типу SVG3 
(МКС-УМ) із захисним покриттям КНУТД 

Тепловізійний приціл ARCHERТSA-15/75 із захисним покриттям КНУТД 

 
Захисні матеріали виготовляються з доступної сировини та вітчизняних матеріалів, що дозволяє їх 

успішно використовувати для потреб Збройних Сил України 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ВІД 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 Результати роботи впроваджено у виробництво для нанесення на внутрішню поверхню 
тепловізорів та оптичних прицілів торгової марки ARCHER виробництва ТОВ «Термал Вижн 
Текнолоджис» в кількості понад 5000 одиниць. Використання запропонованої технології сприяє 
захисту і збереженню життя військовослужбовців, забезпечує потреби ЗСУ, Нацгвардії, 
Прикордонної служби України та інших силових структур.  

 

 Ефективність використання розроблених фарб підтверджена незалежними випробуваннями 
“Укрметртестстандарт”, м. Київ у відповідності до стандарту США MIL- STD 461F по заявці і на 
прикладі дозиметрів-радіометрів типу SVG3 (МКС-УМ) НВПП “Спаринг Віст-Центр”, м. Львів 
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Металовмісні трикотажні матеріали,               
які отримані при роздільному пров’язуванні 

сталевого дроту та бавовняних ниток 

ЕКРАНУЮЧІ ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ВІД ДІЇ НЕІОНІЗУЮЧОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 
ВИПРОМІНЮВАННЯ З ВИСОКИМИ ПОКАЗНИКАМИ КОМФОРТНОСТІ 

 
 

 
міланський ластик 

 
ластик 

1+1 
 

напівфанг 

пресове 

Ефективність екранування 
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Sample 1.2, 1 layer

Sample 1.2, 2 layers 0° to each other
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Sample 1.4, 1 layer

Sample 1.4, 2 layers 0° to each other

Sample 1.4, 2 layers 90° to each other
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Sample 1.5, 1 layer

Sample 1.5, 2 layers 0° to each other

Sample 1.5, 2 layers 90° to each other
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Металовмісні трикотажні матеріали, які 
отримані при одночасному пров’язуванні 

сталевого дроту та бавовняних ниток 

ЕКРАНУЮЧІ ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ВІД ДІЇ НЕІОНІЗУЮЧОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 
ВИПРОМІНЮВАННЯ З ВИСОКИМИ ПОКАЗНИКАМИ КОМФОРТНОСТІ 
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Sample 1: 10x2 tex CO

Sample 1.1: 10x2 tex CO + Cu

Sample 1.2: 10x2 tex CO + Cu

Sample 1.S: 2 layers 0° to each other, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire

Sample 1.S: 1 layer observation 1, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire

Sample 1.S: 1 layer observation 2, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire

Sample 1.S: 2 layers 90° to each other, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire
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Sample 4: 10x2 tex CO

Sample 4.1: 10x2 tex CO + Cu

Sample 4.2: 10x2 tex CO + Cu

Sample 4.S: 2 layers 0° to each other, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire

Sample 4.S: 1 layer observation 1, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire

Sample 4.S: 1 layer observation 2, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire

Sample 4.S: 2 layers 90° to each other, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire
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Sample 2: 10x2 tex CO

Sample 2.1: 10x2 tex CO + Cu

Sample 2.2: 10x2 tex CO + Cu

Sample 2.S: 2 layers 0° to each other, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire

Sample 2.S: 1 layer observation 1, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire

Sample 2.S: 1 layer observation 2, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire

Sample 2.S: 2 layers 90° to each other, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire
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Sample 3: 10x2 tex CO

Sample 3.1: 10x2 tex CO + Cu

Sample 3.2: 10x2 tex CO + Cu

Sample 3.S: 2 layers 0° to each other, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire

Sample 3.S: 1 layer observation 1, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire

Sample 3.S: 1 layer observation 2, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire

Sample 3.S: 2 layers 90° to each other, 10x2 tex CO + 0.12 mm steel wire
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ЕКРАНУЮЧІ ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ВІД ДІЇ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Cu 5× 
 

Ag 5× 
 

Ni (Ni) 5× 
 

Ni (Zn) 5× 
 Оптичне зображення бавовняної  тканини, модифікованої Cu, 

Ag, Ni(Ni), Ni(Zn) 

Спектральні характеристики 
бавовняної тканини: 
а) не модифікованої 
б) модифікованої Сu 

Модифікація текстильних 
матеріалів наночастинками металів 

Модифікація багатоядерними  
кубовими барвниками 

а) 

б) 

не 
модифіковане 

кубовий 
синій 

кубовий 
бірюзовий 

кубовий 
жовтий 

Спектральні 
характеристики 
бавовняної тканини, 
модифікованої: 
в) кубовим синім 
г) кубовим бірюзовим 
д) кубовим жовтим 

в) 

г) 

д) 
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ФАРБУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ НАДАННЯМ ЇМ  
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

11 

Зміна кольору в залежності від рН барвника на основі 
азоаміну червоного Ж та антибактеріальної складової 

Схема отримання барвника з використанням азоаміну 
червоного Ж, який має антибактеріальні властивості  

Оцінка антимікробої  
активності забарвлених 
полотен становить:  
S.aureu 49 мм, E.coli 36 мм 
за норми не менше 4 мм 

Види полотен, забарвлених барвником на основі  
триклозану та азоаміну червоного Ж при варіюванні рН та ПАР 

Електронні спектри розчинів ПА волокон,  
 дисперсним червоним 2С:  

1 –звичайне пофарбування, 2 – з триколозаном 



Мікрофотографії поверхні ПАН текстильних волокон: 
а) без модифікації; б) модифікація при рН 8; в) модифікація при рН 10 

ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНЕВОЇ МОДИФІКАЦІЇ ПОЛІАКРИЛОНІТРИЛЬНИХ (ПАН) 
ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ ГІГІЄНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

Вплив поверхневої модифікації 
на інтенсивність забарвлення 
ПАН текстильних матеріалів 

12 

без модифікації 

модифікація при рН 10 

Проведення функціоналізації волокна призводить до 
поліпшення гідрофільності і зменшення електруємості ПАН 
текстильних матеріалів. При функціоналізації зменшується 
питомий поверхневий електричний опір від 9,0·1013 Ом до 
2,1·109 Ом 



РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТРИКОТАЖНИХ ПОЛОТЕН  
З ВИСОКОМІЦНИХ НИТОК  

Макрокрофотографія розробленого зразка 
трикотажу переплетення гладь з параарамідної нитки:  
а. рівноважний стан; б. розтягнений вздовж петельних 

стовпчиків; в. розтягнений вздовж петельних рядів 

Макрокрофотографія розробленого зразка трикотажу 
переплетення гладь з поліетиленові нитки:  

а. рівноважний стан; б. розтягнений вздовж петельних 
стовпчиків; в. розтягнений вздовж петельних рядів 

Макрокрофотографія розробленого зразка трикотажу 
переплетення  ластик з параарамідної нитки під 

мікроскопом: а. рівноважний стан; б. розтягнений вздовж 
петельних стовпчиків; в. розтягнений вздовж петельних рядів 

Макрокрофотографія розробленого зразка трикотажу 
переплетення  ластик з поліетиленові нитки під мікроскопом:  

а. рівноважний стан; б. розтягнений вздовж петельних 
стовпчиків; в. розтягнений вздовж петельних рядів 13 



Моделювання повітропроникності з використанням 
розроблених 3d моделей структури трикотажу  

Вікно програми Autodesk Simulation CFD у процесі 
реалізації експерименту 

Принцип проведення експерименту з визначення 
повітропроникності у комп'ютерному 
середовищі Autodesk Simulation CFD  

Зразок трикотажного 
полотна в трубі, що імітує  

прилад FF-12 

   

   

(Б) 

3D моделі та фото зразків трикотажу переплетення гладь з 
високомолекулярної поліетиленової нитки при максимальному 
розтязі вздовж петельних стовпчиків (а) та петельних рядів (б) 

(А)  

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРИКОТАЖУ  
З СИРОВИНИ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ  
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ВИРОБИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  
З РОЗРОБЛЕНИХ ЗРАЗКІВ ФУНЦІОНАЬНИХ ТРИКОТАЖНИХ ПОЛОТЕН 

маска захисна 

підшоломники конструкція натільної білизни  
для пілотів військових літальних апаратів:  

а – сорочка (фуфайка); б - кальсони 
б  а 

комплект нижньої білизни 

15 

Функціональні властивості пряжі для виготовлення натільної 
білизни та шкарпеток військовослужбовців з вмістом 
волокон DEOKIL, що забезпечують виробам 
антибактеріальну дію та стійкий дезодоруючий ефект 



ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ НАНОРОЗМІРНИХ КОМПОЗИТНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ АВТОНОМНИХ ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ 

Запропоновані технології отримання та застосування нових нанорозмірних композитних 
матеріалів для хімічних джерел струму дозволяють покращити енергоємність хімічних 
джерел струму.  
Технічні показники  значною мірою відповідають робочій програмі розвитку хімічних 
джерел струму «Battery 2030+», що підготовлена Європейською Комісією на поточне 
десятиріччя. 

Зразки хімічних джерел  живлення, що розроблені 
науковим колективом КНУТД  Розроблена технологія забезпечує:  

 
 створення автономних модулів живлення для 

військовослужбовця 
 розробку та виготовлення джерела живлення 

військових електронних приладів (зв’язок, 
оптичні приціли, тепловізори і т.ін.) 

 розробку та виготовлення джерела живлення 
для безпілотних літальних апаратів (БПЛА) 
військового призначення 

 створення малогабаритних джерел живлення 
для спецапаратури  

16 



Шлях до збільшення енергоємності ЛІА 

ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ НАНОРОЗМІРНИХ 
КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ  

Мікрофотографія графіту, 
модифікованого нанорозмірними 

часточками кремнію 
Мікрофотографія нанорозмірних 

структур кремнію 

Мікрофотографія наноструктур кремнію і вуглецю, 
осаджених плазмохімічним методом 

Заряд-розрядні характеристики ЛІА:  
1 - з традиційним анодом; 2- з анодом 

на основі графіту, модифікованого  Si 

Розроблені прототипи літій-іонних акумуляторів (ЛІА) на основі графіт-
кремнієвих та графіт-олов’яних композиційних електродах мають  на 15-20 
% більш високі гравіметричні й об'ємні значення питомої енергії, ніж ЛІА, 
реалізовані з використанням немодифікованого графіту 17 
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Розрядні криві джерела живлення БПЛА  до і після балансування в лабораторії 
КНУТД. Збільшена ємність джерела живлення БПЛА з  17,5 до 22 А∙год 

Випробування джерела живлення БПЛА 
з 30 акумуляторів типорозміру 18650 

РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

Наявна матеріально-технічна база дозволяє успішно виготовляти модулі живлення 
для спецприладів, зокрема для тепловізорів і оптичних прицілів бренду Archer 

Виконано  замовлення 
з виготовлення модулів 
живлення у  кількості 
більше 2000 одиниць 

18 
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