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Анотація. Текстильні матеріали технічного призначення в сучасності 

широко застосовуються в різних галузях промисловості, що обумовлює стрімкий 

розвиток поліфункціональних текстильних матеріалів. Їх створення вимагає 

вирішення проблеми поєднання в одному матеріалі декількох необхідних 

властивостей, які іноді є протилежними. Один з шляхів вирішення проблеми є 

створення багатошарових текстильних композиційних матеріалів, наприклад, 

при нашаруванні та з’єднанні окремих текстильних полотен з необхідними 

властивостями в одну структуру. Для з’єднання текстильних полотен нами 

запропоновано використовувати так звані текстильні полотна з двосторонньою 

клейовою здатністю. 

Ключові слова: поліфункціональний технічний текстиль, багатошарові 

текстильні композиційні матеріали.  

Abstract. Technical textiles are widely used in various industries branches in the 

present. To-day the application of multifunctional textiles is actual. The creation of 

these products requires solving the problem of combining of several necessary 

properties (that are sometimes contradictory) in one textile product. One possible 



way of solving the problem is creating multilayered textile composite materials, e.g. 

by stratification and connection of textile products with different properties in a 

single structure. The solution of this problem lies in the choice and rational 

combination of properties of initial textile lies in textile composition material. As the 

joining mean we suggest using the fabrics with double-sided adhesive ability.  

Key words: multifunctional technical textiles, multilayered textile composites. 

За останні роки сформований новий підхід до розробки текстильних 

матеріалів технічного призначення – створення поліфункціональних матеріалів, 

які знаходять кваліфіковане застосування в різних галузях промисловості та 

життєдіяльності людини. Проектування поліфункціонального технічного 

текстилю вимагає вирішення проблеми поєднання в одному матеріалі декількох 

необхідних властивостей, які іноді бувають протилежними. Один з можливих 

шляхів створення багатошарових текстильних композиційних матеріалів – 

нашарування в певному порядку окремих текстильних продуктів з різними 

властивостями та з’єднання їх одним із можливих способів в єдину структуру. 

Такий підхід дає можливість використати переваги кожного з текстильних 

компонентів і надає принципову можливість варіювання властивостей 

технічних матеріалів в досить широких межах [1].  

В таких сферах застосування як медицина, спорт, захист оточуючого 

середовища, будівництво технічні текстильні матеріали (ТМ) виконують 

функцію регулювання тепломасообмінних процесів (рідин, тепла, газів). Для 

текстильних матеріалів медичного призначення бажаним є об’єднання таких 

властивостей як: вологопровідність, антистатичність, антимікробність, 

гіпоалергенність, водотривкість тощо. Однак досягти цього на практиці 

використанням одного текстильного матеріалу практично неможливо, оскільки 

звичайні текстильні матеріали мають максимум 2-3 необхідні властивості. В той 

же час сучасний ринок пропонує широкий асортимент технічних ТМ: 

антистатичних, струмопровідних, високосорбційних, висококапілярних, 

антимікробних, бактеріостатичних, металевих, металізованих, бар’єрних, 

ламінованих полотен [2].  



Ефективним технологічним прийомом одержання поліфункціональних ТМ з 

прогнозованими властивостями є спосіб нашарування індивідуальних ТМ з 

різними властивостями в єдину багатошарову структуру, кожен шар якої виконує 

певну функцію. Індивідуальні текстильні шари скріплюються підходящим 

способом, наприклад, склеюванням, прошиванням тощо [3]. Cпосіб нашарування 

та з’єднання текстильних продуктів з визначеними властивостями у визначеному 

порядку надає принципову можливість варіювати технічні властивості 

текстильного композиційного матеріалу (ТКМ) у широких межах [4-5].  

Як з’єднувальні матеріали для одержання багатошарових текстильних 

структур були використані два види двосторонніх клейових матеріали. Перший 

– об’ємне основов’язане поліамідне трикотажне полотно (розробка КНУТД), в 

структуру якого включена клейова нитка з низькоплавкого поліетилену 

(температура плавлення 127 ÷ 130°С), що виходить на обидва боки полотна. 

Полотно характеризується достатньою товщиною та жорсткістю, що дозволяє 

створити в об’ємі ТКМ каркасний шар, який містить повітря [6]. 

Другий вид з’єднувального матеріалу – клейова сітка з термопластичного 

полімеру – сополімеру етилену та вінілацетату виробництва фірми Bostik 

Findley (Велика Британія).Фірмова назва «Sharnet 3616». Сітка 

характеризується незначною товщиною (рекомендована температура 

склеювання 115 ÷ 150°С) [5]. 

Переваги багатошарових матеріалів: велике різноманіття сучасних 

індивідуальних ТМ з необхідними властивостями; відносна простота з’єднання 

текстильних шарів в складні структури; можливість створення 

поліфункціональності на поверхні та в об’ємі текстильного компоненту; 

прогнозованість властивостей текстильного композиту з високою ймовірністю. 

Повітряні прошарки в багатошарових структурах (міжволоконні та міжшарові) 

являються активними регуляторами процесів тепломасопереносу. 

Розташовуючись між та всередині шарів, повітря впливає на переміщення 

вологи та тепла. З’єднувальні клейові матеріали можуть створювати 

додатковий об’єм в композиційному матеріалі. 



Враховуючи вищевикладене, для проектування поліфункціональних ТКМ з 

прогнозованими властивостями для виробів різного цільового призначення нами 

запропонований алгоритм [7], який складається з наступних етапів: 

1. Визначення основної та додаткових функцій виробу. 

2. Створення бази даних: вивчення структурних, фізичних, механічних та 

фізико-хімічних властивостей ТМ. Це дозволить вибрати вихідні полотна з 

необхідними показники якості, які потенційно можуть забезпечити інтегровані 

вимоги до текстильного композиційного матеріалу в цілому.  

3. Встановлення номенклатури вимог до виробу конкретного призначення 

та номенклатури показників якості поліфункціонального ТКМ. 

4. Вибір способу з’єднання вихідних полотен в багатошарові ТКМ. 

5. Розрахунок значень основних якісних показників створюваних 

багатошарових структур з метою прогнозування функціональних властивостей 

композиційних матеріалів. 

6. Визначення варіантів раціонального розташування вихідних ТМ в 

функціональних шарах композиційного полотна. 

7. Одержання експериментальних зразків поліфункціональних ТКМ, 

вивчення їх властивостей та, при необхідності, корегування їх структури 

(складу і взаємного розташування функціональних шарів). 

8. Випробування експериментальних зразків багатошарових ТКМ у 

виробах у реальних умовах експлуатації та визначення доцільності 

використання сконструйованих ТКМ у виробах певного призначення. 

Запропонований загальний алгоритм проектування поліфункціональних 

ТКМ може бути покладений (з урахуванням специфіки умов експлуатації) в 

основу програми розробки матеріалів з комплексом необхідних споживчих та 

технологічних властивостей для виробів медичного призначення. 

Мета нашої роботи – створити поліфункціональний композиційний матеріал, 

який призначений для регулювання переносу рідин (вологи), що зумовило вибір 

полотен для шарів ТКМ [8-12].  



Як вихідні текстильні полотна для функціональних шарів ТКМ були 

використані ТМ різних країн-виробників (Україна, Польща, Чеська республіка, 

Голландія, Корея, Китай, Велика Британія, США), які на сьогодні виробляються 

та доступні на світовому ринку ТМ. Серед досліджених текстильних полотен 

були матеріали різного сировинного складу (бавовняні, змішані бавовняні, 

напівлляні та з хімічних волокон і ниток (віскозні, поліефірні, поліпропіленові, 

поліоксіметиленові тощо), різного способу виробництва (тканини, трикотажні та 

неткані полотна). Дослідження комплексу їх фізичних властивостей дозволяє 

створити базу даних властивостей вихідних ТМ та розподілити їх на групи за їх 

функціональним призначенням в структурі ТКМ.   

При вивченні властивостей вихідних ТМ та багатошарових ТКМ в роботі 

були використані як методики, на які існують ДСТУ, ГОСТи, так і спеціально 

розроблені нами або удосконалені існуючі методи (табл. 1). 

З нестандартизованих методик, які є загальновживаними у практиці 

сучасного матеріалознавства, були використані: 

− Методика визначення змочуваності ТМ. Крайовий кут змочування (θ ) та 

його зміна в часі (τз) визначалися за допомогою вимірювальної системи Surface 

Energy Evaluatіon System (SЕЕ System) і програмного забезпечення SoftWare 5.3 

(Чеська республіка). 

− Методика визначення теплофізичних характеристик ТМ на приладі 

«ALAMBETA» виробництва Чеської республіки. Вимірювання здійснювалися 

при перепаді температур 100С и тиску на пробу 200 Па. Температура верхньої 

обігріваємої пластини становила 340С. В основу роботи приладу покладений 

принцип стаціонарного теплового потоку від пластини з постійним у часі 

температурним полем через ТМ до пластини з температурою, яка дорівнює 

температурі навколишнього середовища (240С). 

Таблиця 1 

Показники властивостей та методики дослідження ТМ 

№ Найменування показника, одиниці вимірювання (методики дослідження) 
1 Поверхнева густина, Ms, г/м2 (ГОСТ 3811–72 (ІСО 3932–76, ІСО 3933–76, 



ІСО 3801–77)) 
2 Число ниток по основі та по утоку на 100 мм, По / Пу (ГОСТ 3811–72) 
3 Число петельних рядків та стовпчиків на 100 мм, Nр / Nс (ГОСТ 8846–87) 
4 Товщина полотен, δ, мм (ДСТУ ІSО 5084:2004) 
5 Кондиційна вологість, Wк, % (ГОСТ 3816–81 (ІСО 811–81)) 
6 Гігроскопічність, Н, % (ГОСТ 3816–81 (ІСО 811–81)) 
7 Капілярність, К, мм (ГОСТ 3816–81 (ІСО 811–81)) 
8 Водовбиральність, Пв, % (ГОСТ 3816–81 (ІСО 811–81)) 
9 Коефіцієнт водомісткості, Вє, г/м2 (ГОСТ 3816–81 (ІСО 811–81)) 

10 Водотривкість, Втр, Па (ГОСТ 3816–81 (ІСО 811–81)) 
11 Водопромоклість в статичних умовах, Wс, год (ГОСТ 938.21–71) 
12 Водопромоклість в динамічних умовах, Wд, хв (ГОСТ 938.22–71) 
13 Водопроникність в динамічних умовах, Uд, г/м2·год (ГОСТ 938.22–71) 
14 Відносне розшаровувальне зусилля Рр, Н/см (ГОСТ 28832-90) 
15 Крайовий кут змочування, θ , град (система SEE System, Чеська республіка) 
16 Час до повного зникнення краплі, τ, с (SEE System) 
17 Коефіцієнт теплового поглинання, b, Вт⋅с1/2/м2⋅К (прилад «ALAMBETA» (ЧР) 
18 Коефіцієнт теплопровідності, λ, Вт/(м⋅К) (ALAMBETA) 
19 Коефіцієнт температуропровідності, a, м2/с (ALAMBETA) 
20 Тепловий опір, R, К⋅ м 2/ Вт (ALAMBETA) 
21 Площа розтікання води по поверхні ТМ, S, мм2 
22 Час висихання, τ, хв 
23 Граничний питомий коефіцієнт водомісткість, ∞єгB , г/м3 
24 Інтенсивність водовбирання, U, г/м2⋅с 
25 Початкова лінійна швидкість водовбирання, υ, м/с 

 

Достовірність результатів при дослідженні властивостей ТМ визначалась за 

гарантійною похибкою коефіцієнта варіації (mс, %), яка не перевищувала 10%. Під 

час проведення всіх досліджень була забезпечена достовірність результатів з 

вірогідністю 0,95 (α = 2).  

Проведені дослідження властивостей вихідних ТМ за переліком 

визначених показників дало змогу створити базу даних їх фізичних 

властивостей (табл. 2). 

Таблиця 2 

Показники фізичних властивостей досліджених вихідних ТМ 

№ Найменування показника, одиниці вимірювання Інтервал значень для 
досліджених ТМ  

1 Кондиційна вологість, Wк, % 0,2 ÷ 8,8 



2 Гігроскопічність, Н, % 0,6 ÷ 21,5 
3 Крайовий кут змочування, θ , град 39 ÷ 130 
4 Час до повного зникнення краплі, τ, с 0,2 ÷ більше 600 
5 Капілярність, К, мм 0 ÷ 200 
6 Площа розтікання води по поверхні ТМ, S, мм2 0 ÷ 8990 
7 Водовбиральність, Пв, % 0 ÷ 570 
8 Коефіцієнт водомісткості, Вє, г/м2 0 ÷ 1060 
9 Час висихання, τ, хв 10 ÷ 50 

10 Водотривкість, Втр, Па 0 ÷ 4900 
11 Водопромоклість в статичних умовах, Wс, год 0 ÷ більше 3 
12 Водопромоклість в динамічних умовах, Wд, хв 0 ÷ 105 
13 Водопроникність в динамічних умовах, Uд, г/м2·год 0 ÷ 770 
14 Коефіцієнт теплового поглинання, b, Вт⋅с1/2/м2⋅К 94 ÷ 250 
15 Коефіцієнт теплопровідності, λ, Вт/(м⋅К) 22,2⋅10-3 ÷ 77,9⋅10-3 
16 Коефіцієнт температуропровідності, a, м2/с 0,02⋅10-6 ÷ 0,29⋅10-6 
17 Тепловий опір, R, К⋅ м 2/ Вт 4,8⋅10-3 ÷ 30,5⋅10-3 

 

Дослідження гігроскопічних показників вихідних ТМ (кондиційна вологість 

та гігроскопічність) показали, що на їхню здатність поглинати пари води впливає 

тільки сировинний склад полотен. Разом з тим встановлено, що визначальними 

для характеристики процесу переміщення води в структурі ТКМ є не 

гігроскопічні показники вихідних ТМ, а їх здатність поглинати, віддавати, 

перерозподіляти та накопичувати воду. До цих показників відносяться: 

водовбиральність, коефіцієнт водомісткості, вологовіддача, час висихання, 

капілярність та площа розтікання води по поверхні тощо. 

Зіставлення капілярних властивостей ТМ, які оцінювалися за двома 

методиками – при вертикальному (ГОСТ 3816–81) та горизонтальному 

розташуванні ТМ відносно дзеркала води (відповідно, за показниками 

«капілярність» та «площа розтікання води по поверхні ТМ»), виявило певний 

зв’язок між цими показниками. Слід зауважити, що оцінка капілярності вихідних 

ТМ за величиною та формою площі розтікання води по горизонтальній поверхні 

ТМ дає можливість безпосередньо оцінити їх капілярність у різних напрямках. 

Результати дослідження водовбиральних властивостей вихідних ТМ виявили 

суттєвий вплив сировинного складу, особливостей структури полотна та виду 

заключної обробки на ці показники. Водовбиральність досліджених матеріалів 



змінюється в межах від 0 до 570%, а коефіцієнт водомісткості – від 0 до 1060 г/м2. 

Результати динамічних та статичних методів досліджень 

водовідштовхувальних властивостей ТМ підтвердили можливість використання 

щільних поліефірних тканин з водовідштовхувальною обробкою як бар’єрного 

шару ТКМ, що забезпечує високий рівень водотривкості (≈ 4500 Па). 

При дослідженні теплофізичних властивостей вихідних ТМ були визначені 

коефіцієнти теплопровідності (λ), температуроповідності (a), теплового 

поглинання (b) та тепловий опір (R). При цьому встановлено, що 

найприємнішими (теплими на дотик) є поліпропіленові полотна, у яких b є 

найнижчим (b = 90 ÷ 130 Вт⋅с1/2/м2⋅К), що підтверджено результатами наших 

досліджень при оцінці теплових відчуттів людини при її контакті з ТМ 

органолептичним методом. 

Широкий інтервал значень фізичних властивостей вихідних полотен 

дозволить, у подальшому, визначити характерні групи полотен, властивості яких 

щодо дії води виразно відрізняються. 

Зважаючи на те, що метою роботи є розробка поліфункціональних ТКМ, 

кожний шар якого виконує певну функцію по відношенню до води, вихідні ТМ 

були розподілені на умовні групи в залежності від основної функції, яку вони 

виконують в структурі ТКМ по відношенню до води. Цей розподіл був 

здійснений за чотирма показниками фізичних властивостей. Орієнтовні 

граничні числові значення наведені в табл. 3: 

- коефіцієнт водомісткості (Вє, г/м2) – здатність ТМ вбирати та 

накопичувати воду; 

- час висихання (τ, хв) – здатність ТМ віддавати воду; 

- площа розтікання води по горизонтальній поверхні ТМ (S, мм2) 

характеризує капілярність ТМ в горизонтальному напрямку в усій товщині 

полотна і здатність текстильного полотна переміщувати рідину від шару до 

шару всередині ТКМ; 

- водотривкість (Втр, Па) – здатність створювати опір проникненню 

води через структуру ТМ. 



Таблиця 3 

Функціональні групи ТМ та їх характеристики 

Переважна 
функція шару 

ТКМ 
(група ТМ) 

Орієнтовні граничні числові значення показників 
властивостей ТМ, які 

відповідають 
вимогам, 

певної групи 
(умовні 

позначення) 

Коефіцієнт 
водомісткості, 

Вє, г/м2 

Час 
висихання, 

τ, хв 

Площа 
розтікання 

води по 
поверхні 

ТМ, S, мм2 

Водо-
тривкість, 

Втр, Па 

Вбирання та 
перенесення 
води 

200 ÷ 300 0 ÷ 20 0 ÷ 800 0 «Sa», «ПП» 

Вбирання та 
накопичення 
води в об’ємі 
ТМ 

≥ 300 ≥ 25 800 ÷ 
3000 0 

«Al», «Pq», 
«Л», «El», 
«ZQ», «Л», 
«Л*», «Sp», 
«E*», «Z» 

Перерозподіл 
води по 
поверхні ТМ 

20 ÷ 200 10 ÷ 25 3000 ÷ 
9000 0 

«Lu», «Ar», 
«П», «CM», 
«Se», «Ve», 
«OS», «L*», 
«ПОМ-1», 
«ПОМ-2» 

Створення 
опору 
проникненню 
води 

0 0 0 4000÷5000 
«BA», «F», 

«TD-1», 
«TD-2» 

Примітки: 
«Sa» – трикотаж, ПП – 100% «Pq» – трикотаж, Бавовна – 100% 
«Sp» – трикотаж, ПЕ / Бавовна – 67/33%,  «Л» – трикотаж, Льон/Бавовна – 50/50% 
«Al» – двошаровий трикотаж,  

ПП – 40%, Бавовна – 60% 
«Lu» – тканина з ультратонких волокон, 

ПЕ – 100% 
«El» – трикотаж, Віс – 100% «BA» – тканина з водовідштовхувальною 

обробкою, ПЕ – 100% 
Створена база даних фізичних властивостей ТМ і розподіл ТМ на умовні 

групи дозволяє суттєво скоротити час на вибір відповідних матеріалів для 

функціональних шарів ТКМ та на розробку конструкцій поліфункціональних 

ТКМ певного призначення. 

 

Висновки: 



1. Визначено принципи та запропоновано алгоритм створення 

поліфункціональних багатошарових текстильних композиційних матеріалів з 

прогнозованою здатністю до поглинання та перенесення води. 

2. Створена база даних фізичних властивостей вихідних текстильних 

матеріалів. Запропонований розподіл цих полотен на умовні групи за чотирма 

показниками: коефіцієнт водомісткості, час висихання, площа розтікання води 

по горизонтальній поверхні ТМ та водотривкість. В основу розподілу 

текстильних матеріалів на групи покладені кількісні значення цих показників, 

що характеризують переважну здатність полотен до вбирання, перенесення, 

накопичення, перерозподілу та створення опору проникненню води в структурі 

багатошарових текстильних композиційних матеріалів. 

3. Запропоновано термоклейовий метод одержання поліфункціональних 

текстильних композиційних матеріалів, при якому вихідні полотна з різними 

властивостями з’єднуються між собою в певній послідовності за допомогою 

текстильних матеріалів з двосторонньою клейовою здатністю. Доведена 

можливість одержання ТКМ в умовах виробництва на установці прохідного 

типу RPS-C 1400 фірми «Mayer». 
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